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Abstrakt 
Jirevall, E. (2009). Vad motiverar ungdomar till att börja idrotta och vad är det som hindrar 
dem? – En intervjustudie om skillnader och likheter mellan svenska ungdomar och 
invandrarungdomar. C-uppsats pedagogik 15 Hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och 
psykologi. Högskolan i Gävle. 
 
 
Föreningsidrotten ökar men fortfarande är det många ungdomar som inte är tillräckligt fysiskt 
aktiva. Många undersökningar har gjorts angående motivation hos aktiva idrottare, men 
forskningen kring vad det är som motiverar ungdomar att börja idrotta är inte alls lika stor. 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationsfaktorer som skulle få ungdomar 
att börja idrotta och vad det är som hindrar dem, samt se vilka skillnader och likheter det 
fanns mellan svenska ungdomars och invandrarungdomars svar. Genom att undersöka vad 
som skulle få ungdomar att börja idrotta och vad det är som hindrar dem, skulle detta kunna 
hjälpa idrottsföreningar i hur de ska rekrytera nya medlemmar. Det är också viktigt att 
undersöka om det är någon skillnad mellan svenska ungdomars och invandrarungdomars 
motivationsfaktorer och hinder. Enskilda intervjuer gjordes med svenska ungdomar och 
invandrarungdomar från två olika skolor. Intervjuerna som spelades in på band 
transkriberades, för att sedan analyseras utifrån en hermeneutisk ansats. Teman i form av inre 
och yttre motivation, samt inre och yttre hinder togs fram, därefter skapades kategorier utifrån 
de motivationsfaktorer och hinder som var särskilt betydelsefulla för ungdomarna. Resultatet 
visade att de faktorer som skulle motivera ungdomarna att börja idrotta var socialt stöd, 
tidigare positiva erfarenheter av idrott, bättre hälsa, att det var roligt och att de hittade en 
idrott som passade dem. Det som hindrade dem var tidsbrist, låg grad av self-efficacy, 
prestationskrav, den sociala miljön, andra preferenser, att det inte var roligt och jobbigt 
idrotta, samt att de inte hade hittat någon passande idrott. Det kunde inte urskiljas några större 
skillnader mellan de svenska ungdomarna och invandrarungdomarna, men de svenska 
ungdomarna motiverades av både inre och yttre faktorer medan invandrarungdomarna endast 
motiverades av inre faktorer. 
 
 
Nyckelord: Motivation, hinder, börja idrotta, kulturella skillnader och likheter 

Keywords: Motivation, barriers, start sport participate, cultural differences and similarities 
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1. INLEDNING 
Föreningsidrottandet i Sverige ökar samtidigt som det spontana, informella idrottandet 
minskar (De knop et al., 1996). Även om den organiserade idrottsverksamheten ökar, så är det 
fortfarande många ungdomar som inte är tillräckligt fysiskt aktiva (ibid.). Samtidigt är det 
många ungdomar som har svårt att på egen hand vara tillräckligt fysiskt aktiva på fritiden 
(Engström, 1999). Genom att fler barn och ungdomar deltar i föreningsidrotten kan detta leda 
till ökad fysisk aktivitet och i sin tur till ökad hälsa och välbefinnande, då fysisk aktivitet 
påverkar vår hälsa positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt (Faskunger & Hemmingsson, 
2005). Det är med andra ord av stor betydelse att alla ungdomar är tillräckligt fysiskt aktiva. 
För att fler ungdomar ska börja med föreningsidrott är det dock viktigt att undersöka vilka 
deras motivationsfaktorer till att börja idrotta är. Det vill säga, vad är det som påverkar deras 
motivation till att börja idrotta? Det är också av stor vikt att undersöka vad det är som hindrar 
ungdomarna, för att ha möjlighet att underlätta idrottandet för dem. Med ökad kunskap kring 
dessa påverkansfaktorer skulle det kunna hjälpa idrottsföreningarna att möta ungdomars 
behov så att en ökad rekrytering av ungdomar till föreningarna kan ske. Då detta är en uppsats 
inom pedagogik har motivation setts som en påverkansprocess, varpå motivationsfaktorerna 
och hindren har utgjort påverkansfaktorerna till att börja idrotta. 
 
Svenska undersökningar visar generellt sett att invandrarungdomar är ungefär lika fysiskt 
aktiva inom föreningsidrotten som svenska ungdomar (Blomdahl & Elofsson, 2006; 
Trondman, 2005). Dock finns det i de flesta undersökningar ett tydligt mönster att 
invandrarflickor är mest fysiskt inaktiva av alla grupper (ibid.). Oavsett om 
invandrarungdomar är mer eller mindre aktiva än svenska ungdomar är det fortfarande 
intressant att se vilka skillnader och likheter som finns mellan dessa två grupper, när det gäller 
motivationsfaktorerna och hindren för att börja idrotta. Många vetenskapliga undersökningar 
kring motivationsfaktorer till idrottande har gjorts tidigare, men däremot är det ont om studier 
som visar vilka motivationsfaktorerna till att börja idrotta är och vad det är som motiverar 
ungdomar till att bli fysiskt aktiva inom föreningsidrotten. De studier som finns kring detta 
undersöker oftast både aktiva och inaktiva respondenter. Därför behövs denna uppsats då det 
är viktigt att undersöka vad endast de inaktiva ungdomarna har för motivationsfaktorer och 
hinder för att börja idrotta. Det har inte heller gjorts någon liknande studie i Sverige kring 
motivationsfaktorerna till att börja idrotta, varpå detta också utgör ett skäl till att genomföra 
denna undersökning. Att även hinder studeras beror på att det finns ett holistiskt synsätt i 
denna uppsats, det vill säga att det kan finnas flera saker som påverkar och att det ena inte 
utesluter det andra. Det skulle kunna visa sig att ungdomarna är mycket motiverade till att 
börja idrotta, men att de ändå inte gör det och då är det av stor vikt att ta reda på vad det är 
som hindrar dem. Genom att undersöka vad det är som hindrar dem trots motivationen, skulle 
tillföra mer information, vilket i sin tur skulle kunna leda till att det går att underlätta för fler 
ungdomar att börja idrotta. Uppsatsens syfte är att belysa vilka påverkansfaktorer, i detta fall 
motivationsfaktorer, som motiverar ungdomar till att börja idrotta, vad det är som hindrar dem 
från det, samt se vilka skillnader och likheter som finns mellan svenska ungdomar och 
invandrarungdomar. 
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2. BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer motivationsteorier, teorier om påverkansprocesser, föreningsidrottande, 
samt tidigare forskning om motivationsfaktorer och hinder för att börja idrotta presenteras. 
 
2.1. Motivation 
Imsen (2006) definierar motivation som det som ger upphov till aktivitet hos individen, det 
som håller igång aktiviteten och det som ger aktiviteten mål och mening. Detta är något som 
även Granbom (1998) håller med om då hon tar upp tre huvudfrågor i motivationsteorin: vad 
är det som sätter igång beteendet?, vad är det som anger riktningen? och vad är det som 
upprätthåller det hela? Hultgren (2008) menar att motivationen utgår ifrån individen och 
beskriver hans eller hennes inställning till en handling, samt hur betydelsefull handlingen 
uppfattas i jämförelse i förhållande till annat. Hur individen prioriterar och bedömer en 
handling beror på graden av motivation (ibid.). Hollyforde och Whiddett (2002) menar att 
människor inte kan känna motivation till att utföra en handling om de inte får ut något av det. 
Däremot kan själva belöningen vara instrumentell för att få ut något annat. Det är inte själva 
handlingen i sig som uppfattas som motiverande, men den kan leda till att individen får ut 
något annat som belöning (ibid.). Imsen (2006) menar att kulturella variationer kan påverka 
motivationen och värden. Det kan finnas motivation men den motivationen avser istället andra 
mål och värden som kan bero på kulturella skillnader (ibid.). Vidare menar Hassmén, 
Hassmén och Plate (2003) att det som påverkar motivationen är individens egenskaper, tankar, 
förväntningar och värdering av situationen. 
 
Det kan både vara en stark enskild faktor, eller en kombination av olika faktorer som påverkar 
individen till att ta ett beslut och genomföra en förändring (Hultgren, 2008). Individens val av 
beteende kan både ske medvetet och omedvetet beroende på omgivande omständigheter. 
Prioritering och val sker utifrån individens egna upplevelser och erfarenheter kring området. 
En viktig påverkansfaktor är det sociala sammanhanget, då intryck från andra personer i 
omgivningen gör att individen skapar självinsikt om egna känslor, tankar och beteenden 
(ibid.).  
 
2.1.1. Begrepp inom motivationsområdet 
Nedan presenteras olika begrepp inom ämnesområdet motivation som inre och yttre 
motivation, incitament, motiv, self-efficacy och need achievement theory. 
 
Inre och yttre motivation 
Vid inre motivation motiveras individen av inre krafter, aktiviteten hålls igång genom 
individens intresse för handlingen (Imsen, 2006). Vid inre motivation upplever individen 
aktiviteten som meningsfull och att den görs för att det är roligt (ibid.). Denna form av 
motivation är något som inte skapas utan upptäcks och grundar sig på inre 
personlighetsfaktorer (Granbom, 1998). Liksom Imsen (2006) menar Granbom att när 
motivationen kommer inifrån, så engagerar sig individen i en aktivitet för att han eller hon 
tycker att den är intressant eller viktig och inte för att någon annan har sagt till individen att 
delta eller utföra handlingen (ibid.).  Vidare kan inre motivation delas in i tre olika kategorier: 
Inre motivation för att nå kunskap, inre motivation för att åstadkomma något och inre 
motivation för att känna stimulans (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
 
Vid yttre motivation handlar det istället om att individen utför en handling i hopp om att få 
belöning, eller att nå ett mål som inte behöver ha med själva handlingen att göra (Imsen, 
2006). Båda formerna av motivation handlar dock om att den är en lustbetonad erfarenhet 
eller att det finns en förväntan om det (ibid.). Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar att 
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beroende på vilken typ av motivation som styr så söker individen också olika typer av 
belöning för sitt handlande. Vid inre motivation är målet känslomässiga belöningar såsom 
glädje och njutning, medan målet vid yttre motivation framförallt handlar om sociala eller 
materiella belöningar (ibid.). 
 
Incitament 
Incitament innebär att objekt, förhållande, yttre motiverande faktorer eller stimuli utanför 
individen kan ge en motiverande och aktiverande lust till att utföra en viss handling (Granbom, 
1998). En av huvudfrågorna inom motivationsforskningen berör just incitament, det vill säga 
vad det är som sätter igång ett beteende. Incitamenten kan vara antingen positiva eller 
negativa: antingen dras individen till något eller tar avstånd från det (ibid.).  
 
Motiv 
För att påverkan av individens handlande ska ske måste det finnas ett påverkande motiv, även 
om motivet inte behöver vara medvetet (Granbom, 1998). Motiv är en drivkraft för att vilja 
göra en förändring, vilket baseras på vad individen har hört om ett fenomens positiva effekter 
(Svederberg, Svensson & Kindeberg, 2001). Granbom (1998) menar att människors 
handlingar oftast motiveras av flera samverkande motiv. Det motiv som individen anger 
behöver inte vara de enda motivet eller det viktigaste, eftersom han eller hon inte alltid är 
medveten om att det kan finnas flera (ibid.).  
 
Self-efficacy 
Self-efficacy handlar om individens tilltro till den egna förmågan att utföra en uppgift, en 
förändring eller utmaning (Bandura, 1997). Self-efficacy, eller självtillit som det kan 
översättas till på svenska och motivation kan avgöra om individen kommer till handling, 
provar på och fortsätter utöva aktiviteten (ibid.). Ett exempel på detta är att känna tilltro till 
sin egen förmåga och bestämmer sig för att börja idrotta. Vidare förklarar Hultgren (2008) 
self-efficacy som så att det som avgör om individen kommer till handling ofta beror på 
upplevd grad av självtillit och att denna kan bedömas genom att individen uppskattar sin egen 
förmåga att genomföra en handling. I en undersökning av Allison, Dwyer och Makin (1999) 
var det möjligt att se ett signifikant samband mellan graden av self-efficacy och graden av den 
fysiska aktiviteten hos ungdomarna. 
 
Need achievement theory 
Denna teori nämns inom prestationsmotivationen, som handlar om individens strävan efter att 
visa prov på hög förmåga, det vill säga individens försök att nå framgång eller de mål som 
han eller hon har satt upp (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Atkinson (1957, refererad i 
Hassmén et al., 2003) menar att need achievement theory beskriver individens motivation till 
att antingen sträva efter framgång eller undvika misslyckande. Dessa motiv, som anses var en 
del av individens beteende samspelar med signaler från hans eller hennes omgivning, vilket 
leder till ett känslomässigt tillstånd (ibid.). Inom denna teori talar Imsen (2006) om 
incitamentvärde, som handlar om hur individen värdesätter målet. Om han eller hon inte ser 
någon anledning till att utföra aktiviteten så är incitamentvärdet lågt och då är även 
motivationen det (ibid.).  
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2.2. Teorier om påverkansprocesser 
Nedan följer en presentation av begreppen som berör påverkansprocesser: socialt tryck och 
socialt stöd samt social learning theory. 
 
Socialt tryck och socialt stöd 
Hultgren (2008) menar att barn och ungdomar söker rörelse utifrån känslor, till exempel att 
det ska vara roligt. Slutsatser kan dras från teoretiska förklaringsmodeller inom 
beteendevetenskap att beteenden påverkas och utvecklas utifrån ett antal övergripande 
bestämningsfaktorer. Faktorerna kan resultera i både positiva och negativa konsekvenser för 
beteendet, beroende på hur individen utsätts för dessa. Socialt tryck och socialt stöd har stor 
inverkans på individens beteende. Socialt tryck baseras på normer och värderingar, medan 
socialt stöd är en process som stödjer individens utveckling av ett positivt beteende. Vidare 
menar Hultgren att omgivningen påverkar och förstärker individens beteende. Bemötande, 
förhållningssätt och intryck från människor i omgivningen sänder ut signaler till individen och 
detta kan vara en faktor som påverkar individen att välja bort en aktivitet (ibid.). 
 
Social Learning Theory 
Denna teori förklarar det mänskliga beteendet genom en pågående, inbördes interaktion 
mellan determinanterna kognition, beteende och miljö (Bandura, 1977). Möjligheterna för 
individen att påverka sitt liv är stora samtidigt som det finns gränser för hans eller hennes 
självbestämmande. Individen är därmed varken maktlös och kontrollerad av yttre krafter, eller 
fri och kan bli vad som helst. Istället är det både den omgivande miljön och individen själv, 
som sinsemellan är avgörande faktorer för hans eller hennes beteende. Lärandet sker antingen 
genom observation eller genom erfarenhet. Vidare menar Bandura att social learning theory 
grundar sig på self-efficacy och individens tro på sig själv i att hantera annorlunda situationer 
(ibid.). 
 
2.3. Föreningsidrott i Sverige 
I denna uppsats definieras idrott som organiserat föreningsidrottande. Idrottande eller 
motionsutövande som sker utanför den organiserade idrottsrörelsen innefattas med andra ord 
inte i begreppet idrotta, utan betraktas här som motion. 
 
Föreningsidrotten är den fritidsaktivitet i Sverige som överlägset lockar flest barn och 
ungdomar av alla (rf.se1). Ungdomsidrotten är indelad i elitidrott, som syftar till 
prestationsförbättring och tävlingsresultat och breddidrott, där hälsa, trivsel och välbefinnande 
styr, men som också har ett visst inslag av prestation (Riksidrottsförbundet, 2003). Enligt en 
undersökning från 2005 så är mer än hälften av alla ungdomar i åldrarna 13-20 år (56 %), 
aktiva inom föreningsidrotten och de fem populäraste idrotterna är fotboll, innebandy, 
ridsport, golf och ishockey (Riksidrottsförbundet, 2005b). 
 
Riksidrottsförbundet definierar idrotten som ”Fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha 
roligt, må bra och prestera mera” och delar in idrotten i tre olika delar: träning och lek, 
tävling samt uppvisning (rf.se2). 
 
Riksidrottsförbundet arbetar för att flera barn och ungdomar ska börja idrotta och ett projekt 
som de har är Idrottslyftet, där pengar satsas på barn- och ungdomsidrotten (rf.se3). Syftet 

                                                 
1 Barn och ungdom 
2 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 
3 Idrottslyftet 
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med projektet är att fler barn och ungdomar ska börja idrotta, samt att idrottandet ska ske 
längre upp i åldrarna. Detta sker bland annat genom utveckling av förbund och föreningar,
ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer, rekrytering och utveckling av ledare, 
samt samverkan med skolan (ib

 

id.). 
 
Förutom föreningsidrottandet finns även det informella idrottandet som sker utanför 
organiseringar och föreningar, även kallat spontanidrottande (De Knop, Engström, Skirstad & 
Weiss, 1996). Engström menar att under de senaste decennierna så har föreningsidrottandet 
ökat, men samtidigt har spontanidrottandet minskat. Vidare menar Engström att idrotten på 
många sätt blivit institutionaliserad och att många av de barn och ungdomar som inte deltar i 
någon form av organiserad idrottsaktivitet i större grad är fysiskt inaktiva på sin fritid (ibid.). 
 
2.3.1. Idrotten vill – idrottens mål och idéer 
Idrotten vill är en programidé som tagits fram av Riksidrottsförbundet, som strävar efter att 
alla ska få delta i föreningsidrottens gemenskap och idrottsutövande (Riksidrottsförbundet, 
2005a). Det är även viktigt att ungdomar som söker sig till idrotten senare i livet också får 
delta, trots att de inte haft något intresse tidigare. Idrottsrörelsen ska välkomna alla 
intresserade och ge möjlighet till ungdomarna att utveckla sitt intresse oavsett om det är som 
aktiv eller som ledare (ibid.). 
 
Riksidrottsförbundet delar in idrotten efter ålder: barnidrott, ungdomsidrott och vuxenidrott 
men också efter ambitionsnivå: lek, breddidrott och elitinriktad idrott (Riksidrottsförbundet, 
2005a). Riksidrottsförbundet strävar efter att utforma idrotten så att både form och innehåll 
hela tiden utvecklas, att alla som vill ska få delta i föreningsdrivna verksamheten oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och fysiska eller psykiska 
förutsättningar. Målet är också att idrotten ska ge upplevelser och leda till att nya kontakter 
skapas mellan människor från olika grupper, att den som deltar får vara med och ta ansvar för 
verksamheten, samt känna en kamratlig och social samhörighet (ibid.). 
 
2.4. Motivationsfaktorer till att börja idrotta 
Nedan presenteras de motivationsfaktorer till att börja idrotta som forskare i tidigare studier 
funnit. 
 
Socialt stöd 
I en undersökning av Humbert et al. (2008) framkom det att vännerna är en viktig 
motivationsfaktor för ungdomarna. De menade att det är roligare att idrotta med vänner och 
att det är viktigt att det alltid fanns möjlighet för vännerna att kunna delta i den fysiska 
aktiviteten. Med andra ord påverkade vännerna respondenternas val av fysisk aktivitet i stor 
utsträckning (ibid.). Detta var ett resultat som återkom i en annan undersökning då ungdomar 
tillfrågades om vad som hjälper dem eller skulle hjälpa dem att träna (Tergerson & King, 
2002). Respondenterna uppgav att det var om de hade en kompis att göra det tillsammans med, 
eller att en kompis uppmuntrade dem till att träna. Att ha en kompis som uppmuntrade dem 
var en viktigare motivationsfaktor för flickorna än för pojkarna (ibid.).  
 
Att ha en vuxen närvarande under aktiviteten är också något som är viktigt (Humbert et al., 
2008).  Ungdomarna i denna undersökning uppgav att det var viktigt att ha en förebild. Även 
tränaren spelade en stor roll för motivationen att börja idrotta och det var viktigt att han eller 
hon var kunnig och rättvis (ibid.). Även ungdomarna i undersökningen av Blomdahl och 
Elofsson (2006) uppgav att ha en bra ledare var viktigt när de idrottade eller motionerade. 
Även föräldrarnas intresse påverkar ungdomars motivation till att idrotta (Recours, Souville & 
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Griffet, 2004). Ju större intresset var för barnens idrottande, desto viktigare blev motiven 
tävlande och socialisering för idrottandet (ibid.). 
 
Nöje 
I en undersökning av Humbert et al. (2008) framkom det att det var viktigt för ungdomarna att 
den fysiska aktiviteten skulle vara rolig. Det som gjorde att den var rolig var om de kände att 
de hade kompetensen och självförtroendet att delta, vilket påverkade både val av aktivitet och 
om de var fysiskt aktiva över huvudtaget. Det var också viktigt att ha möjligheten att kunna 
välja vilken nivå de ville träna på, eftersom alla inte hade målsättningen att tävla (ibid.). Att 
ungdomar kan välja nivå på idrottandet har visat sig vara viktigt även i andra undersökningar, 
då vissa ungdomar föredrar att idrotta för nöjets skull och inte för tävlingsmomentet (Dwyer 
et al., 2006). Även i en undersökning av collegestudenters motivationsfaktorer till att börja 
idrotta var det nöjet som var den viktigaste motivationsfaktorn (Kilpatrick, Hebert, & 
Bartholomew, 2005). Fysiskt inaktiva ungdomar som tillfrågades om vad de ansåg var 
viktigast när de motionerar/idrottar svarade att ha kul (Blomdahl & Elofsson, 2006). 
 
Hälsovinster 
Hälsovinsterna med fysisk aktivitet var en annan faktor som skulle motivera ungdomarna att 
börja med idrott i undersökningen av Humbert et al. (2008). Detta gällde både de allmänna 
hälsovinsterna och de långsiktiga hälsovinsterna med fysisk aktivitet (ibid.). Också i 
undersökningen av Blomdahl och Elofsson (2006) svarade ungdomarna att en av de viktigaste 
sakerna med att idrotta var att må bra. När ungdomarna i en annan undersökning tillfrågades 
vilka skälen var till att de tränade eller som skulle få dem att börja träna svarade flickorna 
hålla sig i form, gå ner i vikt och öka sin energinivå, medan pojkarna uppgav att bli stark och 
hålla sig i form (Tergerson & King, 2002). 
 
Social miljö 
Vissa ungdomar nämnde att jämnåriga, familj, familjekultur och lärare influerar dem i 
deltagandet till fysisk aktivitet (Dwyer et al., 2006). Även föräldrarnas förväntningar 
påverkade deras fysiska aktivitet och en del flickor upplevde sina föräldrar som förebilder och 
att deras fysiska aktivitet påverkade flickorna aktivitetsnivå (ibid.). 
 
Prestation 
Prestation är också något som fungerar som en motivationsfaktor för vissa ungdomar (Dwyer 
et al., 2006) Vissa respondenter uppgav att de motiverades av tävlingsmomentet och såg det 
som en möjlighet att utmana sig själva (ibid.). Detta uppgav också pojkarna i en annan 
undersökning då de svarade att de motiverades till att idrotta eller börja idrotta för att de då 
fick vara tävlingsinriktade (Tergerson & King, 2002).  Även i studien av Kilpatrick, Hebert 
och Bartholomew (2005) var några av collegestudenternas viktigaste motivationsfaktorer till 
att idrotta utmaning och tävling. 
 
Anläggningar och tillgänglighet 
För att fler skulle börja idrotta uppgav ungdomar att det måste finnas lämpliga och 
tilldragande anläggningar (Humbert et al., 2008). Exempel på detta var att det fanns bra 
utomhusanläggningar, estetiskt inbjudande lokaler, att anläggningarna underhölls och 
reparerades, samt att det var en säker miljö att vistas i. Tillgängligheten var också annan 
motivationsfaktor som diskuterades bland ungdomarna som menade att det var viktigt att det 
fanns möjlighet att vara fysiskt aktiv i närheten av där de bodde (ibid.). I en svensk 
undersökning av Blomdahl och Elofsson (2006) föredrog de inaktiva ungdomar och särskilt 
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flickorna, att det satsades mer på motionsanläggningar än på idrottsanläggningar i samband 
med träning och tävling. 
 
Övrigt 
Ungdomarna i studien av Kilpatrick, Hebert och Bartholomew (2005) menade att några av de 
vikigaste motivationsfaktorer till att idrotta var tillhörighet och socialt erkännande. Andra 
motivationsfaktorer som angavs när ungdomar svarade på vad som hjälper dem eller skulle 
hjälpa dem att börja träna, svarade flickorna att titta på vår- och sommarkläder som de sedan 
kunde köpa. Pojkarna menade att det var om de hade organiserade aktiviteter utanför skoltid 
(ibid.). När fysiskt inaktiva ungdomar i Sverige tillfrågades om preferenser kring fysisk 
aktivitet framkom det att intresset för motionsaktiviteter var större än intresset för 
föreningsidrottande (Blomdahl & Elofsson, 2006). Att få motionera till musik var något som 
också värdesattes högt (ibid.). 
 
2.5. Hinder för att börja idrotta 
Nedan presenteras de hinder som forskare i tidigare undersökningar har funnit. 
 
Tidsbrist  
I en amerikansk undersökning av Dwyer et al. (2006) uppfattade flickorna tidsbrist som ett 
stort problem. Tidsbristen berodde på läxor, deltidsjobb och familjeansvar. Vissa flickor 
prioriterade läxor och extrajobb framför fysisk aktivitet. Deltidsjobbet kunde vara nödvändigt 
för att få familjens ekonomi att gå ihop (ibid.). Även föräldrars tidsbrist kan påverka deras 
barn, vilket visades i en undersökning av Williden et al. (2006). Föräldrarna uppgav att deras 
egen tidsbrist var ett hinder för sina barns fysiska aktivitet, till exempel saknades tid till att 
hämta och lämna barnen på olika aktiviteter. Nästan två tredjedelar av föräldrarna trodde att 
det skulle hjälpa deras barn att bli mer fysiskt aktiva om flera föräldrar hjälptes åt med 
samåkning till aktiviteterna (ibid.). I en annan undersökning då ungdomar tillfrågades om 
skälen till varför de inte tränade eller att de skulle överväga att inte träna, var ett av de 
vanligaste svaren från flickorna att de inte hade tid att träna (Tergerson & King, 2002). Även i 
undersökningen av Humbert et al. (2008) var tidsbristen något som hindrade ungdomarna från 
att idrotta. Liksom i en av de föregående undersökningarna (Dwyer et al., 2006) så var 
skolarbete och deltidsjobb några av de skäl som tidsbristen berodde på även i undersökningen 
av Humbert et al. (2008). Respondenterna uppgav också att tidsbristen berodde på att ju äldre 
de blev, desto mer behövde de ägna åt idrotten, vilket de inte hade tid med (ibid.). I en 
undersökning av Allison, Dwyer och Makin (1999) visade det sig att tidsbristen som var den 
vanligaste orsaken till att inte idrotta, berodde på skolan, andra intressen och till viss del även 
familjeaktiviteter. 
 
Andra preferenser  
Något som hindrade flickorna från att idrotta var att de föredrog att spendera tid i telefon, på 
Internet och titta på TV (Dwyer, et al., 2006). Ett skäl till att de spenderade mycket tid på 
detta berodde på att deras vänner bodde långt bort och telefon och chatta på Internet var det 
enklaste sättet att hålla kontakten. Tid för vänner prioriterades med andra ord högre än fysisk 
aktivitet (ibid.). Liknande hinder upptäcktes i studien av Tergerson & King (2002) då 
svaret ”jag vill göra andra saker på min fritid”, var ett av de vanligaste skälen till att inte träna 
eller överväga att inte träna hos både pojkar och flickor. Även i undersökningen av Williden 
et al. (2006) uppgav föräldrarna att barnen föredrog mer stillasittande aktiviteter, vilket var en 
orsak till fysisk inaktivitet. 
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 Social miljö 
Vissa ungdomar nämnde att jämnåriga, familj, familjekultur och lärare influerade dem i 
deltagande till fysisk aktivitet (Dwyer et al., 2006). De menade att inte ha någon att delta i 
aktiviteter tillsammans med avskräckte dem från fysisk aktivitet. De beskrev också att de 
upplevde att de måste välja mellan att vara med kompisar eller att idrotta utan dem. Vissa 
upplevde även att fysisk aktivitet innebar att de träffade sina pojkvänner mindre. Även 
föräldrarnas förväntningar påverkade deras fysiska aktivitet: En del flickor uppgav att deras 
föräldrar föredrog att de stannade hemma och gjorde läxor istället för att delta i fysiska 
aktiviteter. En del föräldrar till och med uppmanade sina döttrar att inte idrotta. Även lärare 
som avskräckte deltagarna att vara fysiskt aktiva uppgavs vara ett skäl (ibid.). 
 
Oro kring säkerhet 
Något annat som hindrade vissa av flickorna flickor från delta i aktiviteter efter skolan var 
föräldrarnas oro för döttrarnas säkerhet (Dwyer et al., 2006). Föräldrarna hindrade flickorna 
från att delta i aktiviteter efter skolan och på kvällarna i rädsla för sexuella överfall och 
kidnappning. De ville att flickorna skulle vara hemma innan det blev mörkt. Vissa flickor 
uppgav även att de undvek lokaler och platser som uppfattades som osäkra, t ex basketplaner 
där gäng hängde (ibid.). 
 
Otillgängliga anläggningar och kostnader för användning av dem 
Otillgänglighet och kostnader för fastigheter var också ett hinder för fysisk aktivitet i 
undersökningen av Dwyer et al. (2006). Bland annat uppgav vissa respondenter att det inte 
fanns några fritidslokaler i bostadsområdet, eller att det var svårt att ta sig till anläggningen. 
En del uppgav också att det till exempel inte fanns fotbollsträning för flickor eller att 
idrottsavgifterna var för dyra (ibid.). En annan undersökning visade också på att brist på 
lokaler och kostnader för aktiviteterna var ett hinder (Williden et al., 2006). Exempel på brist 
av lokaler som föräldrarna uppgav var bland annat swimmingpool eller skateboardpark (ibid.). 
Dessa hinder framkom även i undersökningen av Humbert et al. (2008) då ungdomarna 
uppgav att brist på transporter till idrottsanläggningar och dyra träningsavgifter som 
föräldrarna inte hade råd att betala, var något som hindrade dem från att idrotta (ibid.). Också 
i undersökningen av Williden et al. (2006) uppgav föräldrar att brist på lokaler och kostnader 
var något som hindrade deras barn från att vara fysiskt aktiva. 
 
Prestation 
Undersökningen av Dwyer et al. (2006) framkom det att vissa av flickorna föredrog att idrotta 
för nöjets skull och inte att delta i tävlingsmoment. En del ogillade tävlande och uppgav att 
detta avskräckte dem från att delta i fysisk aktivitet. De kände att pressen att vinna var för 
stressande och vissa uppgav också att de inte kände sig tillräckligt duktiga för att försöka 
komma med i skollagen. Vissa avskräcktes då de försökte men inte lyckades att komma med i 
lagen (ibid.). 
 
Kroppscentrerade problem 
Kroppscentrerade hinder som flickorna upplevde var bland annat menstruation, könsfördomar 
mot dem och tankar om sitt utseende (Dwyer et al., 2006). En del av flickorna menade att det 
fanns uppfattningar om att fysiskt aktiva flickor inte är feminina, och kände att de var tvungna 
att visa upp maskulina sidor för att kunna idrotta. De kände alltså att de var tvungna att välja 
mellan att vara feminina eller att idrotta. En del flickor nämnde också tankar kring det fysiska 
utseendet som ett hinder. Att de inte kunde använda smink när de idrottade upplevdes som ett 
problem och vissa kändes sig även obekväma med att visa sig inför tonårspojkar, då de 
upplevde att pojkarna tittade på dem (ibid.). 
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Övriga hinder 
Övriga skäl som uppgavs för att inte börja idrotta eller överväga att inte idrotta i 
undersökningen av Tergerson och King (2002) var bland både flickor och pojkar att de var för 
trötta. Många av pojkarna uppgav även att de inte tyckte träning var viktigt. Att träning inte 
var viktigt var däremot det minsta hindret för flickorna (ibid.). Ett annat hinder som framkom 
var vädret då vissa flickor föredrog att stanna inomhus istället för att vara fysiskt aktiva 
utomhus vid dåligt väder (Dwyer et al., 2006). I undersökningen av Allison, Dwyer och 
Makin (1999) uppgav ungdomarna att några hinder som gjorde det svårt för dem att idrotta 
var kopplade till humör, energibrist, obehag och brist på självdisciplin. 
 
2.6. Kultur 
Kultur kan ses som den grund för individens tänkande och handlande som ända sedan 
barndomen har formats av erfarenheter i hans eller hennes kulturella och etnokulturella miljö 
(Jarvis 1992, refererad i Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001). Begreppet kultur kan 
förutom värderingar om olika fenomen också innefatta handlingsmönster, kunskap, roller och 
relationer (Nilsson & Waldemarson, 2007). Vidare menar Svederberg et al. (2001) att 
individen kan tillhöra flera olika delkulturer samtidigt, som grundas på religiösa, ekonomiska, 
åldersmässiga, etniska, utbildningsmässiga och eller yrkesmässiga erfarenheter. Beroende på 
vilka kulturella förhållanden individen lever under, skiljer sig sättet på hur han eller hon lär 
sig och tar del av kunskap (Säljö, 2000). 
 
Engström (1999) menar att motionsutövning måste ses som något kulturellt. Detta eftersom 
den minskade fysiska aktiviteten i vardagen minskat, vilket har lett till att den fysiska 
aktiviteten förlagts till särkskilda lokaler och arenor. Samtidigt sker det medvetna 
motionsutövandet under tidpunkter som individen själv bestämmer över. I och med denna 
institutionalisering av motionsutövningen att olika kulturformer växer fram och utvecklas, 
vilket individen måste förhålla sig till. Dessa kulturformer kräver också investeringar såväl 
inlärningsmässigt som socialt och ekonomiskt, för att deltagande för individen ska bli möjligt, 
vare sig det handlar om motions- eller tävlingsidrott (ibid.). Vidare menar Stensmo (2007) att 
individens tankar, känslor och handlande präglas av det kulturella sammanhang som han eller 
hon lever och verkar i. 
 
2.6.1. Kulturella skillnader i idrottandet 
Rapporter visar på att det generellt sett inte är några större skillnader i föreningsidrottandet 
mellan svenska ungdomar och ungdomar med invandrarbakgrund (Blomdahl & Elofsson, 
2006; Trondman, 2005). Mellan svenska pojkar och pojkar med invandrarbakgrund var 
skillnaden liten, medan fanns ett tydligt mönster att flickor med invandrarbakgrund är aktiva 
inom den organiserade idrotten i mindre uträckning än svenska flickor är (ibid.). I 
undersökningen av Trondman (2006) var det fler ungdomar med invandrarbakgrund (67 %) 
än svenska ungdomar (45 %) som uppgav att de absolut eller troligen kommer att börja 
föreningsidrotta. 
 
I en rapport av Riksidrottsförbundet (2003) där invandrarungdomars uppfattningar om hinder 
i idrottandet undersöktes, uppgav respondenterna att de upplevde yttre hinder i omgivningen 
på ett annat sätt än svenska ungdomar. Exempel på detta kunde vara högre krav hemifrån och 
hårdare levnadsvillkor. Invandrarungdomarna upplevde att det hade högre krav på sig 
hemifrån än svenska ungdomar och att det även fanns en tydlig skillnad mellan könen. Bland 
annat kunde det finnas åsikter om vilka idrotter som passar en kille eller tjej. Vad som var 
accepterat kunde bero på flera saker. För en invandrarflicka kunde det vara mer accepterat att 
idrotta om föräldrarna hade kopplingar till ledaren i en förening. Ledarprofilen för en 
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idrottsgren och/eller idrottsförening kan därmed vara en betydelsefull faktor när det handlar 
om att rekrytera nya medlemmar till en förening (ibid.). 
 
Fahlman, Hall, och Lock (2006) gjorde en jämförande studie av bland annat hinder för att 
träna mellan amerikanska flickor och flickor med invandrarbakgrund. Det visade sig att 
flickorna med invandrarbakgrund upplevde hinder för att träna i mycket större utsträckning än 
de amerikanska flickorna. De största hindren som invandrarflickorna uppgav var att de inte 
tränade för att de blev trötta, det fick dem att svettas mycket och de inte kände sig säkra i sitt 
bostadsområde (ibid.). 
 
2.7. Sammanfattning av bakgrund 
Motivation är det som ger upphov till en aktivitet, det som håller igång aktiviteten och det 
som ger aktiviteten mål och mening hos individen. Det finns både inre och yttre motivation 
beroende på om individen motiveras av sig själv eller om det är något utanför som motiverar. 
Andra motivationsbegrepp som presenterats är self-efficacy, incitament, motiv och need 
achievement theory. Pedagogiska begrepp har också tagits upp såsom socialt tryck och socialt 
stöd, samt social learning theory. 
 
Samma faktorer kan både fungera som motivationsfaktorer till att idrotta liksom att de är 
hinder. Till exempel så kunde prestation vara något som både sporrade ungdomarna att börja 
idrotta, men också avskräckte dem. På samma sätt har den sociala miljön olika sätt att påverka 
individen, den kan leda både till att individen motiveras till att börja idrotta, men också skapa 
hinder. Också diskussionen kring tillgänglighet av anläggningar var något som framkom både 
bland hinder och bland motivationsfaktorer. Andra saker som skulle få ungdomar att börja 
idrotta var socialt stöd, nöje och hälsovinster. Det som hindrade ungdomarna från att idrotta 
var tidsbrist, andra preferenser, oro kring säkerhet och kroppscentrerade problem. 
 
Individens tankar, känslor och handlande präglas av det kulturella sammanhang som han eller 
hon lever och verkar i. Kulturella skillnader i hinder för att idrotta som framkommit i tidigare 
undersökningar, var att invandrarungdomar upplever hinder i större utsträckning än svenska 
ungdomar och att de bland annat hade hårdare krav på sig hemifrån. 
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3. SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som skulle få ungdomar att 
börja idrotta och vad det är som hindrar dem, samt se vilka skillnader och likheter som finns 
mellan svenska ungdomars och invandrarungdomars svar. Detta kan sedan vara till hjälp i 
arbetet hur man får fler ungdomar att börja idrotta. 
 
3.1. Frågeställningar 
 

 Vad motiverar ungdomar till att börja idrotta? 
 

  Vad är det som hindrar ungdomar från att börja idrotta? 
 

 Vilka kulturella skillnader och likheter finns det mellan svenska ungdomars och 
invandrarungdomars motivationsfaktorer och hinder för att börja idrotta? 
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4. METOD 
I metodavsnittet kommer det att redogöras för val av metod, utformning av intervju, 
beskrivning av undersökningsdeltagare, genomförande, databehandling, reliabilitet och 
validitet samt etiska överväganden. 

4.1. Undersökningens ansats 
Denna undersökning har en under vissa delar av uppsatsproceduren inspirerats av en 
hermeneutisk ansats. Hermeneutiken som handlar om tolkning och förståelse (Ödman, 2007), 
är inriktad på närhet, subjektivitet samt specificitet (Engström & Redelius, 2002). Avsikten är 
alltså att tolka och förstå, inte att förklara orsaker (ibid.). Egidius (2006) förklarar den 
pedagogiska hermeneutiken som att pedagogiska fenomen förstås och tolkas istället för att 
enbart registreras och mäts. Kvale (1997) menar att hermeneutiken i intervjun är relevant i 
dubbel bemärkelse: dels under den dialog som skapas under intervjusamtalet då 
intervjutexterna skapas och dels belysa den process där intervjutexterna tolkas, vilket kan 
också kan ses som en dialog med texten. 
 
En analys har pågått under hela arbetet med uppsatsen, dels under intervjuerna då 
respondenternas svar har tolkats, men också under transkriberingen och bearbetandet av 
resultatet. En del av resultatet är det som respondenterna själva har uppgett skulle motivera 
dem att börja idrotta och vad det är som hindrar dem till detta. Den andra delen är min 
tolkning av dessa faktorer som respondenterna inte alltid varit medvetna om, bland annat 
genom att se samband mellan undersökningsdeltagarnas svar och hur deras omgivning tycks 
påverka dem. Under denna del där dessa tolkningar har gjorts, har den hermeneutiska ansatsen 
varit mer framträdande och med andra ord följs den hermeneutiska tolkningen inte genom 
hela uppsatsen, utan bara under vissa delar.  
 
En annan del av analyserandet är jämförelsen mellan denna uppsats resultat som tolkats mot 
tidigare forskning och teorier. 
 
4.1. Val av metod – intervju 
Syftet med undersökningen var att få fram kvalitativ data. Trost (1997) förklarar kvalitativ 
metod som så att intresset ligger i att försöka förstå individens sätt att resonera och reagera, 
eller urskilja handlingsmönster. Jag använder mig av begreppet kvalitativ data och anser att 
Trosts definition av kvalitativ metod även kan beskriva data.  Trost (1997) menar att det är 
viktigt att vid kvalitativa intervjuer få fram variationer inom undersökningsgruppen. 
Undersökningsdeltagarna blir inte statistiskt representativa i en studie av kvalitativt slag, utan 
istället är syftet att finna mönster, oavsett om det handlat om en eller flera respondenter. I 
denna typ av undersökning är det ointressant att presentera antal eller procenttal, utan istället 
ligger fokus på att se mönster eller variationer (ibid.). 
 
En stor del av intervjuprojektet bör ske redan innan intervjuerna genomförs (Kvale, 1997). 
Det är viktigt att forskaren har kunskap om undersökningens innehåll, vilken kan fås med 
hjälp av litteraturstudier, teorietiska studier och genom att hålla till i den miljö där 
undersökningen ska ske (ibid.). 
 
Genom att använda sig av öppna frågor i intervjun var förhoppningen att minska risken att 
deltagaren begränsar sina svar, då det inte fanns några förberedda svarsalternativ (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007). Öppna frågor i enkät kunna medföra att respondenterna är 
ovilliga att skriva ner sina svar, till exempel för att det upplevs som jobbigt, vilket kan leda till 
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ett otillförlitligt resultat (ibid.). Valet föll därmed på att använda intervju som metodverktyg 
för undersökningen. Även risken för missförstånd minskar i ett samtal, då 
undersökningspersonen kan fråga intervjuaren direkt om det är något som han eller hon inte 
förstår (Cohen, Manion & Morrison, 2007). En annan fördel med att använda sig av intervju 
är att intervjuaren kan få ut mer fullständiga svar av respondenterna, samtidigt som det går att 
se respondentens reaktion på frågorna. Med öppna och ostrukturerade frågor ökar chanserna 
för att forskaren får fram respondentens tankar och åsikter, jämfört med styrda frågor som 
ställts i hopp om att kunna bekräfta en hypotes (ibid.).  
 
4.2. Utformning av intervju 
Utformningen av intervjufrågorna gick till på så sätt att utifrån frågeställningarna så 
formulerades sex stycken huvudfrågor, varav fyra av dem var öppna (se bilaga 2). Tanken 
med att ställa så många öppna frågor som möjligt var för att inte styra respondentens svar och 
hindra honom eller henne från att tala fritt om sina upplevda motivationsfaktorer respektive 
hinder (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Genom att använda sig av öppna frågor i 
intervjun minskar risken för att deltagaren begränsar sina svar (ibid.). Som en extra hjälp 
utformades även en checklista med olika teman som innehöll en del följdfrågor. Dessa 
fungerade både som en hjälp för mig under intervjun och för respondenterna som kunde få 
hjälp med exempel om de hade svårt att svara på frågorna. Vissa teman hade inga följdfrågor 
då det kan vara svårt för respondenterna att svara på frågor om självkänsla och kultur. Därför 
fanns dessa teman med endast för min egen skull, så jag kunde ha dem i åtanke under 
intervjuns gång, även om dem inte direkt kom på tal. 

4.2.1. Standardisering 
Standardiseringen av intervjuerna var låg då samma huvudfrågor ställdes till samtliga 
respondenterna, men till viss del i olika ordning. Beroende på hur samtalet gick så ställdes 
olika följdfrågor utifrån vad som blev intressant i varje intervju. Med standardisering menas 
graden av hur lika frågorna och intervjusituationen är för intervjupersonerna (Trost, 1997). 
Om standardiseringen är hög är det mycket lite variation mellan intervjuerna och detta är 
vanligast vid kvantitativa studier. Låg standardisering av intervjuer innebär istället att 
intervjuaren till exempel kan ställa frågor i den ordning som passar bäst vid varje individuell 
intervju och att följdfrågor kan ställas utifrån tidigare svar. Variationsmöjligheterna är därmed 
stora vid intervjuerna med låg grad av standardisering (ibid.). 

4.2.2. Strukturering 
Graden av en intervjus strukturering beror till viss del på hur öppna svarsmöjligheterna på en 
fråga är, ju större svarsmöjlighet, desto mer ostrukturerad fråga (Trost, 1997). Strukturering 
handlar dock inte bara om de enskilda frågorna utan också om hela datainsamlingen, det vill 
säga om intervjun har en struktur. Struktureringen av datainsamlingen är därmed hög om 
intervjuaren vet vad han eller hon ska fråga om. Intervjun handlar endast om det berörda 
ämnet och inget annat (ibid.). 
 
Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade då flesta frågor som ställdes var öppna 
(Kvale, 1997). Samtidigt hade frågorna en bestämd formulering och ordningsföljden var till 
viss del planerad innan intervjuerna genomfördes (ibid.). Ett exempel på en fråga som 
intervjuerna alltid startades med var vad respondenterna gjorde på fritiden. Detta fungerade 
som en ”uppvärmningsfråga”, för att få respondenterna att känna sig bekväma och inte tycka 
att frågan var svår att besvara. Det fanns också en tanke bakom ordningsföljden på frågorna i 
intervjuguiden, men bortsett från den första frågan så kunde ordningsföljden skifta, beroende 
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på vad respondenten hade att berätta. Formuleringen av frågorna kunde också skifta beroende 
på vad deltagarna berättat tidigare under intervjun. 
 
4.3. Undersökningsdeltagare 
Nedan följer en beskrivning av undersökningsdeltagarna och hur urvalet gick till: 
 
4.3.1. Urval 
Ändamålsenligt urval (purposive sample) är en vanlig form av urval vid undersökningar av 
kvalitativt slag (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Undersökningsdeltagare handplockas 
utifrån de egenskaper som söks för studien och så småningom skapas en undersökningsgrupp 
som tillfredsställer studiens behov (ibid.). Urvalet har alltså gjorts för ett särskilt syfte, i det 
här fallet undersöka vad som skulle motivera inaktiva ungdomar att börja idrotta och vad det 
är som hindrar dem, samt se vilka skillnader och likheter som fanns i dessa faktorer mellan 
svenskar och invandrare. Även om forskaren är nöjd med undersökningsgruppen så blir 
resultatet inte representativt eller går att generalisera, vilket heller inte är syftet med denna typ 
av studie (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Istället ligger intresset i att få fram djupgående 
information från dem som har möjlighet att ge den, vilket enklast görs genom att välja ut 
undersökningsdeltagare som har kunskap eller erfarenhet av ett specifikt fenomen. Detta 
underlättar för forskaren att få sina frågeställningar besvarade (ibid.). 
 
Urvalet i denna undersökning gick till som så att efter samtal förts med Gästriklands 
idrottsförbund, bistod deras idrottskonsulent med hjälp vid rekryteringen av respondenter. Att 
Gästriklands idrottsförbund har god kontakt med flera skolor och deras idrottslärare gjorde att 
rekryteringen av undersökningsdeltagare underlättades mycket, då de hjälpte till att ta en 
inledande kontakt med idrottslärare. Kontakt togs med två stycken högstadieskolor, där det på 
den ena skolan gick mycket svenska ungdomar och den andra där det gick många ungdomar 
med invandrarbakgrund. Efter att Gästriklands idrottsförbund tagit den första inledande 
kontakten med idrottslärarna fick jag själv sedan ge mer ingående information om 
undersökningen. De två idrottslärare på skolorna lovade att ställa upp och hjälpa till med att få 
fram lämpliga undersökningsdeltagare till studien.  
 
Benämningen av invandrarungdomar innebär i denna undersökning att ungdomarna är födda 
utomlands och har föräldrar som båda är födda utomlands, första generationens invandrare, 
och ungdomar som är födda i Sverige men har föräldrar som båda är födda utomlands, andra 
generationens invandrare (Blomdahl & Elofsson, 2006). Trots denna definition är 
invandrarbegreppet fortfarande brett, då det kan innebära att respondenten kan vara född 
antingen i exempelvis Norge eller Kosovo. Även om båda benämns som invandrare kan deras 
bakgrund skilja sig mycket. Detta är dock inget som på grund av undersökningen storlek och 
tidsbrist tagits hänsyn till, utan det urvalet har hamnat på nyckelpersonerna, det vill säga 
idrottslärarna. Vad invandrarungdomarna har haft för ursprung har med andra påverkats av 
idrottsläraren, beroende på vilka hon funnit vara lämpliga respondenter för undersökningen. 
 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka vad som skulle motivera ungdomar att börja idrotta 
har det då avgränsats till föreningsidrott, för att det inte ska blandas ihop med annan fysisk 
aktivitet som exempelvis självständigt motionsutövande. Att denna avgränsning har gjorts 
beror också på samarbetet med Gästriklands idrottsförbund, som också har ett intresse i denna 
fråga. 
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4.3.2. Beskrivning av undersökningsgruppen 
Undersökningsgruppen bestod av åtta niondeklasser från Gävle, fyra pojkar och fyra flickor. 
Ungdomarna var 15 eller 16 år. Två pojkar och två flickor som gick på den ena skolan var 
svenska medan de andra pojkarna och flickorna från den andra skolan hade 
invandrarbakgrund. Ingen av dem var aktiva inom föreningsidrotten.  
 
Att undersökningsgruppen var ungdomar i nionde klass berodde på att det är ofta i den åldern 
som de slutar föreningsidrotta (Riksidrottsförbundet, 2003). Därför är det intressant att 
undersöka vad ungdomarna behöver för att börja idrotta, eller börja idrotta igen. Att valet föll 
på niondeklass berodde till viss del också på att undersökningsdeltagarna då är fyllda 15 år 
och inget tillstånd behöver ges av föräldrarna utan ungdomarna kan själva bestämma om de 
vill vara med och delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
4.4. Genomförande 
Under intervjuerna användes en bandspelare som hjälp till att spela in samtalet. Att använda 
sig av detta hjälpmedel har både för och nackdelar. En av fördelarna är att det efteråt är 
möjligt att flera gånger lyssna till tonfall och ordval när intervjun ska skrivas ut (Trost, 1997). 
Intervjun kan dessutom då skrivas ut ordagrant och intervjuaren under samtalet kan lägga all 
uppmärksamhet på respondenten och dennes svar. Nackdelarna med att använda bandspelare 
kan vara att det tar tid att transkribera, att intervjuaren kan missa intryck som inte syns vid 
utskriften, att vissa personer inte vill bli inspelade på band och även om de accepterar det så 
kan de känna sig störda vilket kan försämra intervjun (ibid.). I den här undersökningen vägde 
fördelarna med bandspelare över nackdelarna: ingen av respondenterna sa nej till att spelas in 
på band och de tycktes heller inte besväras av detta. Genom att använda bandspelare under 
intervjun blev det enklare att kunna ge respondenten all uppmärksamhet och ställa rätt frågor. 
 
Intervjuerna tog cirka 20 min att genomföra med varje respondent och totalt genomfördes åtta 
stycken enskilda intervjuer. Att valet föll på enskilda intervjuer berodde dels på att det kunde 
tänkas komma fram saker som respondenterna skulle tycka var jobbiga att säga inför en hel 
grupp. En annan risk med gruppintervjuer är att respondenterna lätt kan påverka varandra och 
att personliga åsikter inte kommer fram (Trost, 1997). Samtidigt kan det finnas fördelar med 
gruppintervju, till exempel att chanserna för att diskussion utvecklas ökar (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007). Beslutet att göra enskilda intervjuer berodde på att dessa fördelar vägde över 
fördelarna med gruppintervju.  
 
4.4.1. Sammanställning av resultat och analys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem. Därefter gjordes en sammanfattning av 
varje respondents svar utifrån vad som kunde vara relevant för undersöknings syfte.  Efter det 
började olika teman tas fram såsom inre och yttre motivationsfaktorer till att börja idrotta och 
inre och yttre hinder för att börja idrotta. När dessa teman tagits fram och sammanställts i 
resultatet togs utifrån dessa teman olika kategorier fram som var särskilt betydelsefulla såsom 
social miljö, erfarenheter, socialt stöd, self-efficacy, tidsbrist, prestation med mera. Under de 
teman där respondenter angett olika faktorer som inte varit så framträdande har dessa 
placerats in under kategorin övrigt. 
 
Redan under databehandlingen fanns det analyserande tänket med. Utifrån en hermeneutisk 
ansats så tolkades respondenternas svar antingen som motivationsfaktorer eller hinder. Dessa 
blev sedan till teman.  
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Resultatet har delats upp i olika teman: motivationsfaktorer (inre och yttre) och hinder (inre 
och yttre), kulturella skillnader och likheter, samt respondenternas syn på 
föreningsidrottande, ett avsnitt där respondenternas tankar kring föreningsidrottande som inte 
berörde motivationsfaktorer eller hinder har sammanfattats. Det sistnämnda avsnittet var 
något som framkom under intervjuerna och ansågs av mig vara viktigt att också denna 
information redovisades. Detta enligt det holistiska synsättet skulle kunna ge en större 
helhetsbild över vad respondenterna egentligen tänker kring föreningsidrottande. Det skulle 
till exempel inte vara otänkbart att ungdomarna är helt ointresserade av idrott även om de 
anger att det finns motivationsfaktorer. För att därför få en klarare bild över ungdomarnas syn 
på idrottande var en fråga kring detta relevant att ställa till respondenterna. 
 
De teman som tagits fram har syftat till att strukturera upp resultatredovisningen. Avsikten var 
att på så sätt göra resultatet mer överskådligt, genom att placera in respondenternas svar under 
respektive tema. Under dessa teman som blivit rubriker har sedan kategorier utformats av de 
faktorer som var särskilt betydelsefulla för respondenternas motivation och hinder att börja 
idrotta. Dels tolkades respondenternas medvetna svar, men också andra saker de berättade om 
som kunde tolkas och kopplas till de olika kategorierna. Det finns med andra ord både 
respondenternas angivna motivationsfaktorer och hinder som de medvetet svarat på, men 
också min tolkning av vad det är som skulle kunna motivera dem att börja idrotta och vad det 
är som hindrar. 
 
Att resultat och analys sattes ihop i ett avsnitt berodde på att det under 
resultatsammanställningen kom sig naturligt att börja analysera samband och tolkningar. 
Detta gjordes alltså redan från början innan detta blev en medveten del av analysprocessen 
och därför anser jag att resultatet och analysen av det hamnar i samma avsnitt. 
 
4.6. Validitet och reliabilitet 
Nedan följer en redogörelsen för hur validitet och reliabilitet har försökts att uppnå. 

4.6.1. Validitet 
Validitet innebär att det som har undersökts var det som verkligen skulle undersökas och inte 
något annat (Thurén, 2007). Det kan också benämnas som frånvaro av systematiska mätfel 
(ne.se4). Cohen, Manion och Morrison (2007) talar om kulturell validitet, som kan vara ett 
problem vid bland annat studier av komparativ typ. En svårighet är att utforma 
undersökningen så att den är lämplig för den kultur som ska undersökas och en annan är att 
forskaren och undersökningsdeltagarna kommer från olika kulturer (ibid.). Några av de frågor 
forskaren bör ställa sig som var aktuella för denna undersökning, är om undersökningens 
frågor är lätta att förstå och är viktiga för målgruppen, om lämpliga nyckelpersoner och 
respondenter valts ut och om forskaren är rätt person att leda studien (Joy, 2003, refererad i 
Cohen, Manion & Morrison, 2007). Dessa nyckelpersoner, eller så kallade gate-keepers som 
det även kallas för, har som uppgift att få fram intervjupersoner, då forskaren kan ha svårt att 
komma i kontakt med respondenter (Trost, 1997). Nackdelen med att använda sig av 
nyckelpersoner då de kan styra urvalet i allt för stor utsträckning. En annan nackdel som kan 
finnas med nyckelpersoner är att forskaren kan bli lovad med hjälp än vad som faktiskt är 
möjligt (ibid.).  
 
De två idrottslärarna på skolorna som kontaktades passade som nyckelpersoner då de hade 
kontakt med Gästriklands idrottsförbund och lätt kunde ta reda på vilka ungdomar som skulle 
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passa att delta i undersökning. Dessa personer var till stor hjälp i rekryteringen av 
respondenter till undersökningen. De hade insyn i respondenternas vardag gällande fysisk 
aktivitet och motionsvanor vilket var viktigt för att få fram lämpliga undersökningspersoner. 
Själva rekryteringen gick också bra, då de lyckades snabbt få fram tillräckligt många 
respondenter som uppfyllde de kriterier som ställts: att det gick i årskurs åtta eller nio, hade 
fyllt 15 år och inte var aktiva inom föreningsidrotten.  
 
Frågorna som ställdes till respondenterna hade utformats för att vara så enkla att förstå som 
möjligt och det var över lag inga problem för respondenterna att förstå frågorna och kunna 
svara på dem. Under en intervju uppkom det dock vissa svårigheter då respondenten hade 
svårt att förstå vissa frågor och därmed inte heller kunde ge något riktigt svar. Otillräckligt 
tydliga frågor och min brist på erfarenhet av att intervju blev då brister i denna intervju. Trots 
försök att formulera om frågorna för att respondenten skulle förstå så lyckades detta inte 
riktigt. 

4.6.2. Reliabilitet 
Reliabilitet som betyder tillförlitlighet, innebär att en mätning har utförts på rätt sätt (Thurén, 
2007). Med andra ord beskriver reliabiliteten i vilken utsträckning testet har mätt det som 
hade för avsikt att mätas, eller frånvaro av slumpmässiga mätfel (ne.se5). Om slumpfaktorn 
kan elimineras och flera andra forskare kommer fram till samma resultat med hjälp av samma 
metod så är undersökningens reliabilitet hög (Thurén, 2007). Reliabiliteten i en 
intervjuundersökning påverkas av slumpinflytelser (Trost, 1997). Till exempel ska alla 
intervjuare fråga på samma sätt och intervjusituationen ska också vara likadan för alla 
respondenter.  Dock menar Trost respondentens svar vid en undersökning av kvalitativt slag 
inte alls behöver bli detsamma varje gång den givna frågan ställs. Detta på grund av att 
individen inte är statisk, utan istället deltar och agerar i process hela tiden (ibid.). 
 
Denna typ av reliabilitet var svår att uppnå då halvstrukturerad intervju användes med öppna 
frågor, vilket gjorde att följdfrågorna kunde variera beroende på respondentens svar.  
Trost (1997) menar emellertid att slumpinflytelserna vid en kvalitativ undersökning inte är 
något problem i sig, istället är det viktigt att intervjuaren noterar och registrerar detta inför 
analysen av intervjun. En felsägning eller en missuppfattning är också en del av 
informationen, vilken också kan komma att användas vid analysen. Syftet med reliabilitet i en 
kvalitativ undersökning förutsätter låg grad av standardisering. Individen får nya erfarenheter 
och möter nya situationer, vilket leder till att föreställningsvärlden förändras och på så vis kan 
också svaret på en fråga förändras allteftersom. Individen är inte statisk och detta innebär att 
respondentens svar inte alls behöver bli desamma varje gång den givna frågan ställs (ibid.). 
 
Då öppna frågor ställdes med varierande följdfrågor är det möjligt att det skulle komma fram 
ett annorlunda resultat, beroende på vilka respondenter som deltagit i undersökning. 
Huvudfrågorna som ställdes fick fram vad respondenterna själva upplevde skulle motivera 
dem att börja idrotta och vad som hindrade dem. Däremot innebär uppsatsens hermeneutiska 
ansats att annat som respondenterna berättat om har tolkats till faktorer de är omedvetna om. 
Dessa tolkningar skulle kunna göras annorlunda av en annan forskare om samma studie 
genomfördes igen. Att diskutera reliabiliteten i huruvida samma resultat skulle kunna ses i en 
likadan undersökning blir därför irrelevant. 
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4.7. Etiska överväganden 
Både samhället och dess medlemmar är berättigade kravet att forskning ska bedrivas, samt att 
den ska vara betydelsefull och av hög kvalité (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav, det så 
kallade forskningskravet innebär också att de kunskaper och metoder som finns ska utvecklas 
och förbättras. Samtidigt ska samhällets medlemmar skydda: Individen ska inte utsättas för 
opassande insyn i sitt liv, fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta 
kallas för individskyddskravet. Varken forskningskravet eller individskyddskravet är absolut, 
vilket innebär att forskaren måste ta ställning inför varje vetenskaplig undersökning om 
forskningens fördelar överväger de eventuella konsekvenser som den berörda individen kan 
tänkas utsättas för i samband med undersökningen. Både konsekvenser på kort och på lång 
sikt måste vägas in. 
 
När det gäller etiska överväganden inom vetenskaplig forskning finns det fyra huvudprinciper 
för forskningsetik: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa forskningsetiska principer som också är de fyra huvudkraven, har till 
syfte att fungera som normer för förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagaren 
så att risken för konflikter ska minimeras och att om det ändå skulle uppstå, kan lösas på ett 
enkelt sätt. Principerna ska även fungera som vägledning för den enskilde forskaren då ett 
undersökningsprojekt planeras (ibid.). 
 
4.7.1. Informationskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera både uppgiftslämnaren och 
undersökningsdeltagaren om vilken roll denne har i undersökningen och de villkor som gäller 
för deltagandet. Detta uppfylldes på så sätt att kontaktpersonerna informerades om 
undersökningen både på mail och på telefon. Respondenterna fick därefter information av 
kontaktpersonen när de tillfrågades om de ville vara med i undersökningen. 
Undersökningsdeltagaren ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och denne har 
rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002), vilket gjordes i samband med 
intervjuerna. Respondenterna informerades både muntligt och skriftligt i missivbrevet (se 
bilaga 1) om att uppgifterna kring dem skulle behandlas konfidentiellt och att deltagandet var 
frivilligt, samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. I missivbrevet framkom det 
förutom informationen kring undersökningen också om hur de kunde nå mig och min 
handledare, om de hade frågor eller funderingar. Detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) 
som menar att det ska vara lätt för undersökningsdeltagaren att kunna ta kontakt med 
forskaren om så önskas. Det ska också framgå av forskaren att de insamlade uppgifter inte 
kommer att användas i något annat sammanhang än den aktuella undersökningen (ibid.), 
vilket undersökningsdeltagarna också informerades om. Innan intervjuerna startade 
informerades respondenterna om hur undersökningen skulle gå till och att det skulle resultera 
i en c-uppsats i pedagogik. Detta gjordes för att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) krav på att 
studiens syfte, genomförande och presentation ska redovisas för respondenterna. 
 
4.7.2. Samtyckeskravet 
Undersökningsdeltagaren har rätt att själv bestämma om han eller hon vill medverka i 
undersökningen och ska ge sitt samtycke till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 
2002). För att inte behöva be om samtycke från målsmän valde jag att bara intervjua elever 
som fyllt 15 år, då samtycke annars ska ges från målsmän till ungdomar under 15 år om 
undersökningen kan vara etiskt känslig (Vetenskapsrådet, 2002). Även idrottslärarna till 
eleverna gav sitt samtycke i samband med att de tillfrågades om de kunde tänka sig att hjälpa 
till med att få fram respondenter till undersökningen. Respondenterna hade informerats om 
möjligheten bestämma på vilka villkor han eller hon ville medverka i studien och att 
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möjligheten att avbryta intervjun fanns, i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) som menar att 
undersökningsdeltagaren har rättighet att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor 
han eller hon ska delta. Vid avbruten medverkan ska respondenten inte utsättas för opassande 
övertalningsförsök eller annan påverkan till att fortsätta deltagandet. Dock får forskaren 
försöka motivera undersökningsdeltagaren till att fortsätta delta, så länge detta inte påverkar 
undersökningsdeltagarens möjlighet till att ta ett självständigt beslut om huruvida han eller 
hon ska fortsätta att medverka i undersökningen (ibid.).  Detta behövde dock inte göras då 
ingen av undersökningsdeltagarna ville avbryta sin medverkan. 
 
4.7.3. Konfidentialitetskravet 
All information om respondenterna har samlats in av mig och förvarats på ett säkert sätt i 
enlighet med Vetenskapsrådet (2002), som menar att uppgifter om deltagarna i 
undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att 
ingen obehörig har möjlighet att ta del av dem. Samtliga uppgifter om identifierbara 
undersökningsdeltagare ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett som inte gör det 
möjligt för andra personer att kunna identifiera en enskild undersökningsdeltagare (ibid.). 
Respondenterna är i intervjuutskrifterna endast beskrivna med kön, ålder, årskurs och om de 
är svenska eller har invandrarbakgrund. Det går med andra ord inte att urskilja någon enskild 
deltagare i undersökningen eller vad han eller hon har sagt. Inte heller i undersökningen går 
det att urskilja respondenterna då de bara benämns med kön och om de är svenska eller 
invandrare. Banden med de inspelade intervjuerna kommer att förvaras på högskolan och inte 
vara tillgängliga för någon obehörig. 
 
4.7.4. Nyttjandekravet 
Hänsyn har tagits till nyttjandekravet då uppgifterna om respondenterna endast har använts 
för den aktuella undersökningen och inte heller använts eller lånats ut i något annat 
sammanhang. Vetenskapsrådet (2002) menar att uppgifterna om undersökningsdeltagarna 
som är avsedda för aktuell forskning inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk 
eller i andra ovetenskapliga sammanhang. 
 
4.7.5. Utformning av intervjufrågor 
För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt, så utformades 
intervjufrågorna på ett sätt så att respondenterna inte skulle ta illa upp på grund av någon 
fråga. Dels inleddes intervjun med en ”uppvärmningsfråga” om vad respondenten brukade 
göra på fritiden. Detta gjordes då Trost (1997) menar att ett bra sätt att inleda en intervju, är 
att intervjupersonen får tala fritt om något som är kopplat till det ämne som intervjun handlar 
om. 
 
Istället för att fråga rent ut om varför de inte idrottar så omformulerades frågan till vad de 
trodde det var som gjorde att de inte idrottade. Syftet med detta var att minska risken för att 
respondenten skulle känna sig ifrågasatt och/eller kränkt av frågan och känna att en förklaring 
krävdes till varför han eller hon inte idrottar. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat, samt den analys som gjorts av det. 
Resultatet har bearbetats och tolkats mot den tidigare forskningen och teorierna i bakgrunden, 
då en hermeneutisk ansats använts som inneburit att jag försökt förstå och tolka resultatet. 
 
Under rubrikerna motivationsfaktorer och hinder har kategorier tagits fram, då dessa har varit 
de mest betydelsefulla faktorerna för ungdomarnas idrottande 
 
5.1. Motivationsfaktorer 
Nedan följer en sammanställning av de motivationsfaktorer som respondenterna uppgav 
skulle få dem att börja idrotta. Motivationsfaktorer är indelade i yttre och inre motivation och 
är grundat på de svar som respondenterna har givit på frågorna om vad som skulle motivera 
dem att börja idrotta. Även min tolkning av respondenternas motivationsfaktorer som de 
pratat om, men inte medvetet angivit redogörs. Detta har gjorts då det förefaller rimligt att 
respondenterna inte alltid är medvetna om vilka faktorer som motiverar dem. Granbom (1998) 
menar att individens handlingar kan motiveras av flera samverkande motiv och att han eller 
hon inte alltid är medveten om att det kan finnas flera. Min egen tolkning skulle därmed 
kunna ge en bättre av helhetsbild av undersökningsdeltagarnas motivationsfaktorer till att 
börja idrotta. 
 
5.1.1. Inre motivationsfaktorer 
Det mest framträdande inre motivationsfaktorn var tidigare erfarenhet av idrott och bättre 
hälsa, som presenteras i respektive kategori. Övriga inre motivationsfaktorer som 
respondenterna uppgav presenteras under övrigt. 
 
Tidigare erfarenhet av idrott 
Tidigare positiva erfarenheter av idrottande är något som skulle motivera ungdomarna att 
börja idrotta. Flera av respondenterna som funderade på att börja idrotta igen hade tankar att 
gå tillbaka till den idrott som de höll på med innan de slutade. Det kan med andra ord finnas 
ett samband mellan tidigare erfarenhet av att idrotta och motivationen till att börja med det 
igen. En av respondenterna svarade följande på frågan om vad han trodde skulle få honom att 
börja idrotta igen: 
 

”Det jag kommer ihåg från förut alltså, det var roligt, matcher och allt det där.” 
 
Det är tydligt att det tidigare idrottandet varit en positiv upplevelse för respondenten och att 
detta var något som skulle få skulle kunna få honom att börja idrotta igen. Tidigare positiva 
erfarenheter som motivationsfaktor är något som kan kopplas till Banduras social learning 
theory, som menar att vi bland annat lär oss genom erfarenhet (Bandura, 1977). Då individen 
har bra erfarenheter av tidigare idrottande, samt en positiv inställning till idrott så kan detta 
vara en motivationsfaktor till att börja igen. 
 
Något annat som också visat sig kan ha betydelse för motivationen är om ungdomarna har fått 
möjlighet att prova på olika idrotter och då kunnat hitta en idrott som fångat deras intresse. 
Några av respondenterna berättade att de hade blivit mer intresserade av idrott och hittat något 
som de funderade på att börja med, då de fått prova på olika aktiviteter i samband med 
idrottslektioner och friluftsdagar i skolan. En undersökningsdeltagare menade att det vore bra 
om idrottsföreningar visade upp sig så att ungdomar kunde få prova på olika idrotter och sen 
börja om de hittade en idrott de tyckte var rolig.  
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Också detta har en koppling till social learning theory då vi även lär genom observation 
(Bandura, 1977). Genom att individen observerar utbudet av föreningsidrottandet som finns 
och får chansen att prova på, leder det till erfarenhet som kan motivera till att börja idrotta. 
 
Förbättrad hälsa 
Bättre hälsa var också en motivationsfaktor som skulle kunna få respondenterna att börja 
idrotta. Bland annat uppgavs att få bättre kondition och vill må bättre som 
motivationsfaktorer till att börja idrotta. 
  
Hälsomässiga motiv för att börja idrotta var något som även framkom i undersökningen av 
Tergerson och King (2002) då flickorna uppgav att hålla sig i form, gå ner i vikt och öka 
energinivån var skälen till att de tränade eller skulle få dem att börja träna. Också pojkarna 
uppgav att hålla sig i form, men även bli stark (ibid.). Trots att det bara var några av 
respondenterna i denna undersökning som faktiskt uppgav förbättrad hälsa som en 
motivationsfaktor till att börja idrotta, så tycktes det ändå finnas ett hälsomedvetande hos dem.  
Flera av dem pratade om hälsovinster då de berättade vad de tyckte var positivt med att börja 
idrotta, detta gällde såväl fysiska som psykosociala fördelar: 
 

”Det skulle vara roligt och man får nya kompisar om man får ju bra träning 
också.” 
 
”Ja, det är bra om man idrottar för att få bättre hälsa och sånt. Sitter man vid 
datorn blir det jobbigt att gå upp i trappor och så, typ sånt.” 

 
Att överväga börja idrotta för att få bättre hälsa var något som en av respondenterna talade 
mer om än de andra. När hon fick frågan om vad hon trodde skulle få henne att börja idrotta 
berättade hon att hon nyligen börjat fundera på att börja, eftersom hon ville ha bättre 
kondition. Förbättrad kondition för henne var ett motiv för att börja idrotta till skillnad från de 
andra ungdomarna som mer nämnde hälsovinsterna som en fördel med att börja idrotta, 
snarare än som motiv för att börja. Motivet som för denna respondent var bättre kondition var 
någon som var drivkraft för henne att börja med någonting nytt (Svederberg, Svensson & 
Kindeberg, 2001). Denna drivkraft baseras på vad individen har hört om ett fenomens positiva 
effekter (ibid.), vilket direkt går att sammankoppla med respondenten i undersökningen, som 
motiverades att börja idrotta utifrån vad hon hört om de positiva effekterna, i detta fall 
förbättrad kondition. 
 
Trots att ingen av respondenterna idrottade och en del av dem inte heller hade några närmare 
tankar på att börja med det, så tycktes det ändå finnas en positiv uppfattning av idrott. De 
pratade om fördelar som bättre hälsa, avbrott i vardagen, stimulansen i att förbättra sig på 
något, samt träffa nya vänner och känna en gemenskap i föreningen. Det kan tolkas som att 
idrottandet är något som ungdomar har en positiv bild av, även om de själva inte är 
intresserade av det. 
 
Övriga inre motivationsfaktorer 
Andra saker som ungdomarna uppgav som inre motivationsfaktorer till att börja idrotta var 
det är roligt och hitta en idrott som verkligen intresserar. 
 
Att idrotten skulle vara rolig var en motivationsfaktor som även angavs i undersökningen av 
Humbert et al. (2008). Det som ungdomarna menade gjorde aktiviteten rolig vad om de kände 
att de hade kompetens och självförtroendet att delta (ibid.). I denna undersökning framgick 
det dock inte vad respondenterna ansåg var det som gjorde idrotten rolig.  
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5.1.2. Yttre motivationsfaktorer 
De mest framträdande yttre motivationsfaktorerna i denna undersökning var socialt stöd och 
social miljö, vilka har blivit till kategorier som presenteras nedan. 
 
 Socialt stöd 
Socialt stöd, det vill säga stöd från omgivningen var något som var en betydelsefull faktor för 
motivationen. Respondenterna uppgav att de yttre faktorer som skulle motivera dem till att 
börja idrotta var att kompisarna är med och idrottar, att kompisarna säger till en att börja, att 
kompisarna också idrottar och att kompisar inspirerar till att börja. Föräldrarna tycks också 
vara ett viktigt stöd, och samtliga respondenter uppgav att deras föräldrar var positiva till att 
de skulle börja idrotta. Även kompisarna var ett mycket viktigt stöd för att börja idrotta. Flera 
av respondenterna menade att det skulle vara roligare att idrotta om kompisarna var med.  
Detta är något som går i linje med en annan undersökning om vad som skulle motivera 
ungdomarna att börja idrotta (Tergerson & King, 2002). Den vanligaste motivationsfaktorn 
hos både pojkarna och flickorna var att ha en kompis att träna med, eller en kompis som 
uppmuntrade dem till att träna (ibid.). Det sociala stödet tycks med andra ord vara av stor 
betydelse när det gäller yttre motivationsfaktorer till att börja idrotta.  Att exempelvis en 
kompis ger inspiration till att börja idrotta är något som är ett typiskt incitament, då yttre 
motiverande faktorer eller stimuli kan motiverar och aktivera lust till att utföra en speciell 
handling (Granbom, 1998). 
 
Majoriteten av respondenterna i denna undersökning som funderade på att börja idrotta, 
uppgav att det skulle vara roligt om de kände någon i föreningen, men att det inte heller var 
nödvändigt om de verkligen ville börja. Även lärare uppgavs som ett socialt stöd för en av 
respondenterna, då hon berättade att hon trodde att hon skulle få hjälp av en lärare att komma 
i kontakt med en förening om hon berättade att han vill börja idrotta.  
 
Hultgren (2008) menar att socialt stöd är en process som stödjer individen till ett positivt 
beteende, och att omgivningens påverkan förstärker detta. Detta tycks stämma väl in med 
respondenternas svar att det skulle motivera dem att börja idrotta om de hade stöd av 
vännerna på olika sätt. Det sociala stödet spelar med andra ord stor roll för individens 
motivation att börja idrotta. 
 
Social miljö 
Följande kategori har fått benämningen social miljö, vilket i denna uppsats handlar om 
påverkan från människorna i respondentens omgivning. Exempel på dessa människor kan 
vara föräldrar, syskon och kompisar.  
 
Den sociala omgivningen tycktes ha en betydande inverkan på individen. Ett samband som 
kunde urskiljas var att omgivningen hade en påverkande roll på individens val i hur aktiv han 
eller hon är och på vilket sätt. En av undersökningsdeltagarna berättade att hon funderade på 
att börja träna på gym. Ingen av kompisarna eller familjemedlemmarna sysslade med idrott, 
däremot motionerade en del av dem. Hon uppgav också själv att hon upplevde det som 
positivt när familjemedlemmarna pratade om hur bra de mår av att motionera. De flesta av 
undersökningsdeltagarna som funderade på att börja idrotta hade också kompisar som pratade 
mycket om idrott och var aktiva inom föreningsidrotten, ofta i samma idrott som de själva var 
intresserade av.  
 
En liknande iakttagelse gjordes i undersökningen av Dwyer et al. (2006), då en del flickor såg 
sina föräldrar som förebilder och att deras fysiska aktivitet påverkade döttrarnas aktivitetsnivå. 
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Den sociala miljön tycks han en stor påverkan på individens motivation, då det finns 
antydningar till att respondenternas val av fysiska aktivitet och nivå påverkas av människor i 
omgivningen. 
 
5.2. Hinder 
Nedan följer en sammanställning av de hinder som gjorde det svårt för respondenterna att 
börja idrotta. Rubrikerna har delats upp i inre och yttre hinder. 
 
5.2.1. Inre hinder 
De viktigaste inre hindren som gjorde det svårt för respondenterna att börja idrotta var låg 
grad av self-efficacy och prestation. Övriga hinder presenteras under kategorin övrigt. 
 
Låg grad av self-efficacy 
Graden av self-efficacy, självtilliten till den egna förmågan, tycks vara ett något som hindrade 
flera av ungdomarna från att börja idrotta. Under intervjuerna framkom det att låg grad av 
self-efficacy kunde vara en faktor som hindrade vissa respondenter från att idrotta då de var 
osäkra på sin egen förmåga. Dock varierade anledningarna till detta. En av respondenterna 
berättade att hon funderade på att börja gymma men att hon var osäker på om hon hade tid på 
grund av skolan och om hon hade tid att göra det på helgerna. Att hon var osäker berodde 
också på att hon inte hade provat att gå på gym tidigare. En annan an respondenterna 
berättade att hon inte ville börja för att hon kände sig för gammal för att börja. Hon menade 
att hon inte skulle kunna bli lika bra som de andra eftersom hon i så fall skulle börja så sent. 
Vidare menade hon att det skulle vara roligt att idrotta om hon var bra och kunde tävla, och 
för att bli duktig skulle hon bli tvungen att lägga ner mycket tid på det vilken hon inte kände 
att hon kunde. Det var ingen som hade sagt till henne att hon var för gammal för att börja med 
idrotten, utan detta var något som hon kände själv.  
 
Bandura (1997) menar att tron på sig själv (self-efficacy) är något som kan vara helt 
avgörande faktor för att komma till handling. Att det är respondenten själv som upplever sig 
vara för gammal tyder också på att det är just graden av självtillit som spelar in, då det inte är 
någon annan som sagt detta till henne och på så sätt påverkat henne till att inte börja med 
idrotten.  
 
Att hon inte ville börja eftersom hon inte skulle kunna bli tillräckligt bra är något som också 
kan kopplas till need achievement theory, som bland annat innebär att individens motivation 
till att undvika ett misslyckande (Atkinson, 1957, refererad i Hassmén, Hassmén & Plate, 
2003). Detta motiv i samspel med signaler från hennes omgivning leder till ett känslomässigt 
tillstånd (ibid.). Att hon inte ville idrotta på grund av detta skäl, trots att hon ändå tyckte 
idrotten var rolig, kan tolkas som att hon försöker undvika ett misslyckande, det vill säga att 
hon inte blir så duktig som hon vill vara. Dock så kom dessa tankar endast från henne själv 
och inte från någon i omgivningen vilket delvis går emot teorin, men att det saknas influenser 
från föreningsidrotten i hennes sociala omgivning skulle också kunna tolkas som signaler som 
påverkar henne till att inte börja idrotta. 
 
En annan undersökningsdeltagare berättade att han tidigare känt sig hindrad att börja idrotta 
eftersom han inte gjort det tidigare och det då kändes svårt att börja med något nytt: 
 

”För att förut gjorde jag ingen idrott och det blev lite svårt att börja då. Om jag 
hade hittat någon intressant idrott, då skulle jag börjat.” 
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Respondenternas osäkerhet och bristande tilltro till sig själv i huruvida de ska börja idrotta, 
hinner lägga ner den tid som behövs eller har möjlighet att kunna bli duktig, tyder på att 
graden av tilltro till den egna förmågan inte är så hög som den hade behövt vara. Hultgren 
(2008) menar just att graden av upplevd självtillit kan bedömas genom individens 
uppskattning av sin egen förmåga att utföra en handling. Då respondenten som kände sig för 
gammal för att börja eftersom hon bedömde att hon inte skulle klara av att bli tillräckligt 
duktig, kan detta tolkas som att den låga graden av självtillit påverkar motivationen till att 
börja idrotta och blir ett hinder för henne. 
 
Prestation  
Majoriteten av respondenterna uppgav att tävling inte är viktigt eller inte lika viktigt som att 
träna och ha roligt. Liknande resultat kunde ses i en annan undersökning där en del av de 
kvinnliga respondenterna föredrog att idrotta för att det var roligt och inte på grund av 
tävlingsmomentet (Dwyer et al., 2006). Vissa av respondenterna menade också att 
tävlingsmomentet var något som avskräckte dem från att idrotta (ibid.).  
 
Detta var emellertid inget som respondenterna i denna undersökning upplevde. De uppgav att 
tävlingsmomentet snarare sågs som något positivt ifall de skulle börja idrotta, än något som 
hindrade dem. En av undersökningsdeltagarna berättade att det är viktigt att idrottsföreningen 
visar att det inte är viktigast att vara bäst, utan att träna och göra sitt bästa.  
 
Dock berättade en av undersökningsdeltagarna att om hon skulle börja idrotta så ville hon bli 
så duktig att hon kunde tävla. Problemet var att hon kände sig för gammal för att hon skulle 
kunna lyckas med det. För henne var prestation viktigt, vilket därmed blev ett hinder när hon 
inte trodde sig kunna uppnå en viss nivå och på grund av detta blev idrotten inte betydelsefull 
för henne. 
 

”När jag var mindre var jag intresserad av motorsporter, just det här med cross 
och det är jag ju fortfarande, men jag har känt att det är för sent att börja, man 
kommer aldrig att kunna bli bra ändå. Det är bättre när man börjar i unga år.” 

 
I undersökningen av Dwyer et al. (2006) kände en del av flickorna att pressen att vinna var för 
stressande och att de inte kände sig tillräckligt duktiga för att försöka komma med i skollagen. 
Detta är något som delvis stämmer överens med respondentens resonemang i denna 
undersökning. I hennes fall handlade det däremot inte om att någon utifrån krävde att hon 
skulle prestera för att kunna vara med i idrottsföreningen. Istället kom kraven på prestationen 
från henne själv, vilket hindrade henne från att börja med idrotten. Prestationskraven som 
hindrar ungdomarna att börja idrotta är med andra ord något som både kan komma utifrån, 
men också inifrån individen själv. 
 
Övrigt 
Andra preferenser var något som också var ett hinder för att börja idrotta.  Respondenterna 
uppgav skäl som det inte är roligt, det är roligare att spela dator och vill ha mer fritid. Andra 
hinder var det är jobbigt och inte hittat någon idrott som passar. Att några av respondenterna 
angav att de ville spela dator och ha mer fritid, kan tolkas som att de föredrar att göra andra 
saker på fritiden än att idrotta. 
 
Andra preferenser var något som också uppgavs av respondenterna i undersökningen av 
Dwyer et al., (2006). Ungdomarna i den undersökningen föredrog att prata i telefon, kolla på 
TV och surfa på Internet (ibid.). Även i undersökningen av Williden et al. (2006) uppgav 

 
 

24



 
 

föräldrarna att barnen föredrog mer stillasittande aktiviteter, vilket var en orsak till fysisk 
inaktivitet. Att vissa ungdomar föredrar att göra andra saker på sin fritid än att idrotta är inget 
märkvärdigt, men preferenserna tycks handla om mer stillasittande aktiviteter. Detta hindrar 
inte bara ungdomarna från att avsätta tid för idrott, utan skulle samtidigt också kunna innebära 
att det är svårare för ungdomarna överhuvudtaget att nå upp till den dagliga fysiska aktiviteten 
som rekommenderas. Oavsett om det handlar om att idrotta/motionera, eller bara vara fysiskt 
aktiv i vardagen så skulle stillasittande aktiviteter kunna bidra till en mer stillasittande livsstil. 
 
I undersökningen av Tergerson och King (2002) svarade respondenterna på frågan om vad 
som gjorde att de inte idrotta eller vad som skulle få dem att överväga att inte idrotta så 
svarade både pojkarna och flickorna att de var för trötta (ibid.). Detta är något som även kan 
urskilja i denna undersökning då ett av hindren för att börja idrotta var att det är jobbigt. Ett 
annat vanligt hinder som pojkarna i undersökningen av Tergerson och King (2002) uppgav 
var att de inte tyckte träning var viktigt. Att träning inte är viktigt var inget som kom fram i 
denna undersökning, tvärtom tycktes respondenterna vara medvetna om vikten av fysisk 
aktivitet och dess positiva fördelar. 
 
5.2.2. Yttre hinder 
De största yttre hindren i denna undersökning för att börja idrotta var social miljö och tidsbrist. 
Övriga hinder presenteras under övrigt. I denna uppsats har informellt motionsutövande 
betraktats som ett hinder, då omgivningen genom sitt motionsutövande kan påverka individen 
till att inte föreningsidrotta.  
 
Social miljö 
På samma sätt som omgivningen kan motivera individen till att börja idrotta så kan 
omgivningen också utgöra ett hinder för detta. Det visade sig att vänners och familjens 
motionsvanor till viss del tycktes ha en påverkande effekt på respondenterna. En av 
respondenterna berättade att han inte idrottade eftersom att han numera var så van att sitta vid 
datorn och spela istället för att göra andra saker. Att han hade slutat idrotta berodde på att 
kompisarna började spela dator och han då också börjat spela:  
 

”Ja alla började ju spela dator då, då fanns det inget att göra och då börja jag 
med datorn.”  

 
Det tycks också finnas ett samband mellan vilken typ av motionsvanor som personer i 
omgivningen har och hur individens motionsvanor ser ut. Några av respondenterna berättade 
att de inte ville börja idrotta, men att de antingen motionerade eller funderade på att börja med 
det på något sätt. Det visade sig att många av dessa respondenters vänner eller 
familjemedlemmar också sysslade med någon form av motionsutövning. Detta tyder på att 
den sociala omgivningens val av fysisk aktivitet kan påverka respondentens attityd till idrott, 
både positivt och negativt. 
 
Att omgivningen påverkar individens val av fysisk aktivitet och i vilken utsträckning denna 
sker skulle kunna kopplas till socialt tryck, som baseras på omgivningens normer och 
värderingar (Hultgren, 2008). Att det gick att urskilja ett samband mellan respondenternas 
inställning till att börja idrotta och omgivningens grad och typ av fysiska aktivitet, tyder på att 
det finns ett socialt tryck som påverkar individens motivation. Hultgren (2008) menar vidare 
att omgivningens bemötande, förhållningssätt och intryck kan påverka individen till att välja 
bort en aktivitet. Detta skulle kunna tolkas som att flera av respondenterna har gjort det, då de 
valt eller funderade på att ägna sig åt motionsutövning istället för att börja idrotta. 
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Tidsbrist 
Tidsbrist visade sig vara något som var ett vanligt hinder för att idrotta. Många av 
respondenterna berättade att de inte ansåg sig ha tid för att börja idrotta, detta berodde främst 
på att skolan tog mycket tid, särskilt då de på våren haft nationella prov. Tidsbrist var ett 
vanligt hinder till att idrotta i flera undersökningar (Tergerson & King, 2002; Dwyer et al., 
2006). En av respondenterna menade att hon skulle behöva lägga ner mycket tid på idrotten 
om hon verkligen skulle kunna bli bra och det trodde hon sig inte ha tid med. En annan av 
respondenterna hade inte tid eftersom hon alltid gick direkt hem efter skolan för att hjälpa sin 
mamma med att ta hand om de yngre syskonen och laga mat. I undersökningen av Dwyer et al. 
(2006) berodde tidsbristen bland annat på familjeansvar, något som alltså kunde urskiljas även 
i denna undersökning. Tidsbrist tycks vara en av de vanligaste orsakerna till att ungdomar 
idrottar och det verkar inte heller som det är någon skillnad mellan ungdomarna oavsett vilken 
nationalitet de har eller var studien är utförd. Dock kan orsakerna till tidsbristen vara olika, 
vilket bland annat kan bero på olika kulturella skillnader. 
 
Övrigt 
Övriga faktorer som respondenterna uppgav gjorde det svårt för dem att börja idrotta var 
datorspelandet tar mycket tid, det är en dyr sport och har inte hittat något lag att spela med. 
 
5.3. Ungdomarnas syn på föreningsidrottande 
Samtliga respondenter uppgav att de antingen var fysiskt aktiva på egen hand, eller att de 
funderade på att bli det någon gång. Dock skiljde det sig i på vilket sätt de ville vara det och 
på hur mycket de funderat över det. Klart var i alla fall att det fanns en positiv syn på 
föreningsidrottande. Det respondenterna såg som positivt med att idrotta i en förening var dels 
att de skulle må bättre och orka mer. Det mest positiva var dock att idrotten skulle vara ett 
avbrott från vardagen, att de fick göra något annat. Att känna gemenskap, träffa nya kompisar, 
kämpa för bättre resultat och åstadkomma något var andra positiva saker som sågs med 
föreningsidrottande. Just att idrottandet i en förening skulle sporra ungdomarna att träna 
hårdare och försöka nå resultat var något som sågs som positivt av många. En av 
respondenterna menade att hon skulle ta träningen i en förening mer seriöst och kämpa mer. 
Detta tyder på att många av ungdomarna skulle se prestationsmomentet som något positivt om 
de började idrotta. Dock framkommer det inte vilken form av prestation det handlar om, utan 
bara att det finns något som gör att många skulle kämpa mer och försöka åstadkomma något, 
som en annan av respondenterna uppgav. Att respondenterna kämpar mer skulle till exempel 
antingen kunna handla om att kämpa på träningen, eller att kämpa för att vinna över andra lag. 
 
Att det finns en vuxen närvarande under idrottsaktiviteten är något som kan fungera som en 
motivationsfaktor för att börja idrotta, vilket uppgavs av ungdomarna i undersökningen av 
Humbert et al. (2008). Ungdomarna i den undersökningen menade att det var viktigt att ha en 
förebild (ibid.). Att respondenterna i denna undersökning skulle sporras att kämpa mer i en 
idrottsförening än om de tränade ensamma, kan tolkas som att det kan bero på ledaren, som 
också kan fungera som förebild för ungdomarna. Även lagandan i idrottsföreningen är något 
som skulle kunna stimulera ungdomarna att kämpa hårdare, då gemenskapen var något som 
framhävdes som positivt med att föreningsidrotta.  
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5.4. Kulturella skillnader och likheter mellan de svenska 
ungdomarna och invandrarungdomarna 
En jämförelse mellan de svenska ungdomarna och invandrarungdomarna i denna 
undersökning gjorde för att se vilka likheter och skillnader som fanns, vilka presenteras nedan. 
Viktigt är att komma ihåg att de skillnader och likheter som presenteras i detta resultat, är det 
som framkommit i denna undersökning och är därmed inget som behöver gälla alla svenska 
ungdomar eller invandrarungdomar. Det bör också undvikas att kategorisera ungdomarna 
endast som svenskar eller invandrare, då de framför allt är enskilda individer. Det är inte 
säkert att respondentens bakgrund som svensk eller invandrare är orsaken till att hon eller han 
svarat på ett speciellt sätt, utan kan också bero på andra faktorer som inte undersökts i denna 
studie. 
 
5.4.1. Kulturella skillnader och likheter i motivationsfaktorer 
Det tydligaste mönstret som kunde urskiljas i resultatet var skillnaden mellan svenska 
ungdomars och invandrarungdomars typ av motivationsfaktorer till att börja idrotta. Medan de 
svenska ungdomarna motiverades både av inre och yttre motivationsfaktorer till att börja 
idrotta så var det ingen av invandrarungdomarna i denna undersökning som uppgav att de 
motiverades av yttre faktorer utan uteslutet av inre. Vad detta beror på framkommer inte i 
resultatet, men skulle kunna bero på en kulturell faktor, då Nilsson och Waldemarsson (2007) 
menar att kultur bland annat innefattar värderingar om olika fenomen. Detta skulle kunna 
tolkas som att invandrarungdomarnas eget intresse för att börja idrotta är viktigare, än att det 
finns yttre motivationsfaktorer, som exempelvis kompisarna som säger åt dem att börja. Det 
sociala stödet i form av kompisar tycktes vara viktigare för de svenska ungdomarna än för 
invandrarungdomarna. Däremot var den sociala miljöns påverkan viktig för båda grupperna. 
Samtliga pojkar som idrottat tidigare funderade på att gå tillbaka till samma idrott som de 
hållit på med innan om de skulle börja igen. Detta uppgav inte flickorna som idrottat tidigare, 
de ville istället prova på en ny idrott eller motionera.  
 
Inre motivationsfaktorer 
När det gällde de inre motivationsfaktorerna fanns det inga större skillnader mellan de 
svenska ungdomarna och invandrarungdomarna i denna undersökning, då de svarade om det 
var roligt, om de hittade en idrott som passade dem och att de ville få bättre hälsa. Däremot 
var det bara flickorna, från båda grupperna, som uppgav att hälsofaktorer som att må bättre 
och att få bättre kondition skulle motivera dem till att börja idrotta.  
 
Flera av respondenterna som idrottat tidigare ville gå tillbaka till sin gamla idrott om de skulle 
börja idrotta igen. Detta gällde dock bara pojkarna, både de med svensk bakgrund och 
invandrarbakgrund. Flickorna som idrottat tidigare ville antingen börja med en ny idrott eller 
motionera om de skulle bli aktiva igen. Detta är något som också kunde urskiljas i studien av 
Blomdahl och Elofsson (2006) då särskilt de inaktiva flickorna föredrog att det satsades mer 
på motionsanläggningar än idrottsanläggningar. 
 
Respondenterna med invandrarbakgrund tycktes överhuvudtaget vara mer positiva till att 
börja idrotta inom den närmaste tiden än vad de svenska respondenterna var. Detta mönster 
kunde också ses i undersökningen av Trondman (2006), då det var fler ungdomar med 
invandrarungdomarna som var öppna för att börja föreningsidrotta de svenska ungdomarna. 
Detta kan tolkas som att det finns kulturella skillnader mellan grupperna kring attityden till att 
börja idrotta. 
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Yttre motivationsfaktorer 
Denna undersökning visar att en viktig yttre motivationsfaktor som de svenska ungdomarna 
uppgav var att kompisarna skulle finnas med i bilden: antingen att de själva var med och 
idrottade eller att de på något sätt inspirerade dem till att börja med idrott. Detta var som sagt 
en stor skillnad jämfört med invandrarungdomar, som inte uttryckte några yttre 
motivationsfaktorer alls. Dock kan ett samband urskiljas mellan både såväl de svenska 
respondenterna som respondenterna med invandrarbakgrund, att personer i omgivningen har 
betydelse för idrottandet. Både beroende på om de är fysiskt aktiva men också på vilket sätt, 
antingen motionsutövande eller föreningsidrottande.  
 
De svenska pojkarna som inte hade kompisar som idrottade tycktes var mer negativt inställda 
till att börja idrotta i dagsläget, även om de uppgav att hade funderat på det. Pojkarna med 
invandrarbakgrund tycktes vara mer positivt inställda till att börja idrotta, och de hade också 
många vänner som idrottade, vilket tyder på att den sociala miljön runt respondenterna 
påverkar deras inställning till att börja idrotta. Ett liknande samband kunde ses bland flickorna 
då den sociala miljön också här tycktes spela en roll för motivationen till att börja idrotta.  
 
Ingen av de svenska flickorna i undersökningen var intresserade av att börja idrotta, men 
motionerade eller funderade på att börja motionera, liksom personer i deras närhet gjorde. 
Invandrarflickorna var tycktes däremot vara mer positiva till att börja idrotta. En av flickorna 
ville börja spela fotboll och hade också kompisar och syskon som idrottar, medan den andra 
flickan inte hade några idrottande personer i sin omgivning men samtidigt så upplever hon 
stöd från familjen att börja idrotta, vilket kan vara en annan viktig motivationsfaktor till att 
börja idrotta. Att familjen stöttar tycks vara en faktor som motiverar ungdomar till att börja 
idrotta och samtliga respondenter i denna undersökning uppgav att deras föräldrar skulle 
acceptera att de började idrotta om de bestämde sig för detta. 
 
En undersökning visade att föräldrarnas intresse påverkar barnets idrottande (Recours, 
Souville & Griffet, 2004), vilket kan tolkas som att även ungdomar som saknar idrottande 
vänner ändå kan bli intresserade av att börja idrotta om de har stöd från sina föräldrar. 
 
5.4.2. Kulturella skillnader och likheter i hinder 
Det fanns inga stora skillnader mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar gällande 
inre hinder för att börja idrotta, även om det fanns antydningar till vissa olikheter. Ett vanligt 
hinder för båda grupperna var tidsbrist, med det fanns vissa skillnader mellan 
invandrarflickorna och de svenska flickorna i vilken typ av tidsbrist som hindrade dem från 
att börja idrotta. Pojkarnas skäl till tidsbrist skiljde sig inte nämnvärt grupperna emellan, utan 
båda uppgav att skolan tog mycket tid eller att de prioriterade andra saker.  
 
I en undersökning av Riksidrottsförbundet (2003) uppgav ungdomar med invandrarbakgrund 
att de upplevde högre krav från föräldrarna än vad svenska ungdomar gjorde. Det kunde också 
finnas åsikter om vilka idrotter som passade och vilka kopplingar familjen hade till föreningar 
och ledare (ibid.). Detta var något som inte framkom i denna undersökning då majoriteten av 
invandrarungdomarna berättade att deras föräldrar var positiva till att deras barn funderat på 
att börja idrotta. En av invandrarflickorna uppgav att föräldrarna till och med ”tjatat” på henne 
att börja idrotta, något som hon ändå upplevde som positivt.  
 
Inre hinder 
De svenska flickorna tycktes uppleva mer inre hinder än invandrarflickorna. Detta är något 
som inte stödjer tidigare forskning, då invandrarflickorna i en amerikansk undersökning 
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upplevde hinder för att idrotta i högre utsträckning än de amerikanska flickorna (Fahlman, 
Hall & Lock, 2006). De uppgav skäl som att de blev trötta, att det fick dem att svettas mycket 
och att de inte kände sig säkra i sitt bostadsområde (ibid.). Dessa inre hinder tycks stämma 
bättre överens med den här undersökningens svenska pojkar då de bland annat uppgav att det 
var jobbigt att idrotta som ett inre hinder.  
 
Andra skäl som de uppgav var att de ville ha mer fritid och att var roligare att spela dator, 
medan invandrarpojkarna uppgav att de inte hittat någon idrott som passat, att det kändes 
svårt att börja när de inte hade idrottat tidigare och att de inte bestämt sig om de ville börja. 
Här kan resultat tolkas som att de svenska pojkarna delvis prioriterar bort idrotten för andra 
saker, medan invandrarpojkarnas hinder mer handlar om att inte ha hittat en passande idrott 
och osäkerheten kring om de ska börja idrotta. 
 
Yttre hinder 
Ett vanligt hinder för både invandrarungdomar och svenska ungdomar var att tidsbristen var 
något som gjorde det svårt för dem att börja idrotta. Dock fanns det skillnader i vad tidsbristen 
berodde på. De svenska flickorna uppgav tidsbrist på grund av skolan och för lite tid att kunna 
satsa på idrotten. Även flickorna med invandrarbakgrund upplevde tidsbrist, men delvis av 
andra skäl. Den ena flickan menade att det var skolan som tog tid, medan den andra flickan 
berättade att hon måste vara hemma och hjälpa till att ta hand om syskonen och laga mat.  
 

”Jag brukar vara hemma, jag gör inget. Jag har många syskon, så jag brukar vara 
med dom och jobba med dom eller vara hemma, städa eller någonting.” 

 
Detta är ett hinder som skulle kunna kopplas till kulturella faktorer, då Stensmo (2007) menar 
att individens handlande präglas av det kulturella sammanhang som han eller hon lever och 
verkar i. Flickan i den här undersökningen var äldst av syskonen, vilket kan tolkas som att det 
finns kulturella normer som gör att det förväntas av henne att ta stort ansvar i hemmet och 
hjälpa till mycket. 
 
5.4.3. Kulturella skillnader och likheter i uppfattningar om fördelarna med 
föreningsidrottande  
Det var inga tydliga skillnader som kunde urskiljas i respondenternas svar mellan de svenska 
ungdomarna och invandrarungdomarna. Båda grupperna pratade mycket om 
föreningsidrottandet som ett avbrott i vardagen, att det skulle få dem att kämpa mer och att det 
var ett tillfälle att träffa nya kompisar och känna gemenskap. Uppfattningen om vad som är 
positivt med föreningsidrottandet tycks med andra ord inte skilja mycket mellan de svenska 
respondenterna och respondenterna med invandrarbakgrund. Möjligtvis fanns det antydningar 
till att invandrarungdomarna uppskattade gemenskapen i en idrottsförening i större 
utsträckning än de svenska ungdomarna. 

5.5. Sammanfattning av resultat 
Nedan följer en kort sammanfattning av denna undersöknings resultat: 
 
Motivationsfaktorer 
Det som skulle motivera respondenterna att börja idrotta var socialt stöd (kompisar och familj 
som uppmuntrar till att börja idrotta), den sociala miljön (att människor i ungdomarnas 
omgivning sänder ut positiva signaler om idrott), tidigare positiva erfarenheter av idrott 
(provat idrotta tidigare och fått prova på olika idrotter), bättre hälsa, om de hittade en 
intressant idrott och att det var roligt. 
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 Hinder 
Det som hindrade respondenterna från att idrotta var tidsbrist, låg grad av self-efficacy, 
prestationskrav, den sociala miljön (människor i ungdomarnas omgivning sänder ut negativa 
signaler till att idrotta), andra preferenser, att det inte var roligt och jobbigt idrotta, samt att de 
inte hade hittat någon passande idrott. 
 
Gemensamma faktorer för både motivation och hinder 
Några faktorer visade sig både fungera som motivationsfaktorer och hinder för att börja 
idrotta. Den ena var den sociala omgivningen, vilket kunde vara något positivt som skulle 
kunna motivera respondenterna till att börja idrotta genom att kompisar och familj var aktiva 
inom föreningsidrotten. Samtidigt kunde den sociala omgivningen ha en negativ inverkan på 
så sätt att om det var få personer i respondenternas omgivning som inte var aktiva inom 
föreningsidrotten, så verkade detta ha en inverkan på individen då flera av dessa respondenter 
inte uppgav att de var intresserade av att börja föreningsidrotta. 
 
Den andra faktorn som också framkom som motivationsfaktor och som hinder för att börja 
idrotta, var om respondenterna hade hittat en idrott som de gillade. Flera av ungdomarna 
menade att de inte idrottade för att de inte hittat någon idrott som de tyckte passade dem, men 
att de kanske skulle börja om de hittade en som de gillade. Några av respondenterna som 
uppgav att de tänkte börja idrotta snart, berättade att de nu hade hittat en idrott som passade 
dem. 
 
Uppfattningar om föreningsidrottande 
Fast ingen av respondenterna var aktiva inom en idrottsförening funderade flera av dem på att 
börja idrotta. Över huvudtaget fanns det en mycket positiv syn på idrottande och 
respondenterna nämnde faktorer som gemenskap, nya kompisar, stimulans till att kämpa mer, 
bättre hälsa och ett avbrott i vardagen som fördelar med föreningsidrottande. 
 
Skillnader och likheter mellan svenska ungdomars och invandrarungdomars 
motivationsfaktorer och hinder 
Det fanns inga stora skillnader i motivationsfaktorerna och hindren mellan de två grupperna. 
En skillnad som dock kunde urskiljas var att de svenska ungdomarna bara motiverades att 
börja idrotta av både inre och yttre faktorer som exempelvis kompisar, medan 
invandrarungdomarnas motivation att börja idrott endast bestod av inre faktorer. Något som 
upplevdes som ett hinder av de flesta respondenterna var tidsbrist, dock fanns det olika 
förklaringar till vad tidsbristen berodde på. En av invandrarflickorna var tvungen att hjälpa till 
hemma, vilket skiljde sig från de övriga respondenterna, som upplevde skolan som det största 
hindret. 
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6. DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion av metod och resultat, samt förslag på framtida forskning. 
 
6.1. Metoddiskussion 
Något som sänkte kvaliteten på intervjuerna som gjordes var min brist på erfarenhet av att 
intervjua. En provintervju hade säkert kunnat förbättra de riktiga intervjuerna, men tyvärr 
saknades det en lämplig provrespondent att testa intervjun på.  
 
De första intervjuerna hade flera felkällor, dels att intervjuerna utfördes i hallen utanför 
idrottssalen där det då och då sprang förbi folk vilket störde intervjun. Min egen erfarenhet av 
intervju var som sagt inte så stor, men efter några intervjuer gick det allt bättre och 
intervjuerna upplevdes som mer lyckade mot slutet av datainsamlingen. De sista intervjuerna 
genomfördes mer avskilt så detta tillsammans med lite mer intervjuvana gjorde att jag 
upplevde intervjuerna som enklare att genomföra. 
 
Att det under intervjuerna delvis ställts ledande frågor till respondenterna har inte varit helt 
avsiktligt, då det var meningen att ställa öppna frågor för att inte hindra respondenten att 
berätta fritt när han eller hon besvarade frågan. Att vissa frågor som ställdes blev ledande 
beror till stor del återigen på ovanan att intervjua. En annan anledning till de ledande frågorna 
kan också ha berott på respondenterna, även om det naturligtvis inte är deras fel. Det är alltid 
intervjuarens uppgift att kunna motivera alla respondenter till att ge innehållsrika svar (Kvale, 
1997). Ungdomarna som intervjuades försökte svara på frågorna, men en del av dem var 
ganska fåordiga och svarade med korta meningar även om de fick öppna frågor. För att få mer 
information blev de ledande frågorna ett sätt att få dem att berätta mer och genom att ge 
exempel fanns förhoppningen om mer utförliga svar. 
 
Ledande frågor behöver dock inte bara var av ondo. Om de ställs medvetet kan intervjuaren få 
fram information som respondenten undanhållit (Kvale, 1997). Ett exempel på detta i min 
undersökning var när en respondent berättade att han hade slutat idrotta när kompisarna 
slutade. Det förhöll sig med andra ord rimligt att kompisarna hade en påverkan på idrottandet. 
Dock svarade han att det inte fanns något som skulle få honom att börja idrotta, men senare 
när han tillfrågades om han trodde att han skulle idrotta om kompisarna gjorde det, så svarade 
han ja. Med andra ord fanns det alltså något som skulle få honom att börja idrotta och den 
informationen undanhölls, om än omedvetet, men kunde då komma fram med hjälp av en 
ledande fråga. 
 
Något som fungerat mycket bra är rekryteringen av respondenter till undersökningen. Tack 
vare Gästriklands idrottsförbund och deras kontakter med skolorna i länet kunde kontakt 
snabbt tas med idrottslärare, som i sin tur också var till stor hjälp då de hjälpte till att få fram 
lämpliga respondenter som kunde tänka sig att ställa upp att intervjuas. 
 
Undersökningen har inte alltid följt den hermeneutiska ansatsen utan i resultatet presenteras 
både de svar som respondenterna uppgivit, samt min tolkning av vad som skulle få 
ungdomarna att börja idrotta, respektive vad det är som gör att de inte idrottar. Därmed 
präglas inte hela uppsatsen av den hermeneutiska ansatsen som det till en början var tänkt. 
Resultatet kan på det här sättet ge en bra helhetsbild, då respondenternas svar presenteras 
samtidigt som det finns en tolkning, som kan visa på sådant som ungdomarna inte alltid själva 
är medvetna om skulle påverka dem till att börja idrotta. 
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6.2. Resultatdiskussion 
Trots att ingen av respondenterna var aktiva inom föreningsidrotten var det flera av dem som 
uppgav att de antingen hade funderat på att börja eller skulle börja med en idrott. Dock är det 
viktigt att ha i åtanke att respondenternas positiva bild kan bli missvisande om hänsyn inte tas 
till frågan som ställdes. Respondenterna besvarade frågan om vad de skulle se som positivt 
med att idrotta i en förening, vilket innebär att det kanske skulle ha kommit fram lika många 
nackdelar eller fler, om de tillfrågades om vad de skulle se som negativt att idrotta i en 
förening. Det ska ändå tilläggas att många av respondenter uppgav att de funderade på att 
börja idrotta eller redan var fysiskt aktiva på egen hand, så bilden av deras positiva syn på 
föreningsidrott är ändå inte helt tagen ur luften. 
 
Att de flesta av respondenterna hade en positiv syn på idrott kan dock vara något som de 
uppgav på grund av själva undersökningen och frågorna som ställdes. Det finns en risk att 
respondenterna ibland kan ha svarat på ett sådant sätt som de tror att de bör svara på. Under 
planeringen av intervjufrågorna har jag dock försökt att utforma frågorna på ett sådant sätt att 
respondenterna inte ska känna att de svarar fel, även om de till exempel inte är intresserade av 
idrott. Ändå går det inte att veta säkert om detta har lyckats eller om respondenterna har 
vinklat sina svar på grund av studiens ämnesområde. 
 
Något som inte uppmärksammats i tidigare forskning gällande motivationsfaktorer till att 
börja idrotta var de positiva erfarenheterna av idrott. Vad detta beror på är dock oklart, men 
skulle kunna ha att göra med att forskare inte ställt frågor till sina respondenter som berört 
detta, eller att de inte tolkat respondenternas svar som att tidigare positiva erfarenheter har 
någon betydelse. Att det blev en kategori i mitt resultat berodde på att en av respondenterna 
berättade att det som skulle få honom att börja idrotta var det positiva som han mindes av 
idrotten sen tidigare. Detta var något som sedan kunde tolkas på olika sätt i resten av 
undersökningen, till exempel att de pojkarna som sysslat med idrott tidigare skulle gå tillbaka 
till den om de skulle börja idrotta igen. En annan av respondenterna menade också att det 
skulle vara bra om idrottsföreningarna visade upp sig mer, så att ungdomarna fick prova på 
olika idrotter. Positiva erfarenheter av idrottandet tycks därmed vara en viktig faktor för att 
börja med idrott. 
 
Min uppfattning är att föreningsidrottande är att bra sätt för ungdomar att vara fysiskt aktiva, 
men det är viktigt att det finns tillräckligt med resurser. Till exempel måste det finnas nivåer 
som passar alla ungdomar, oavsett vilka ambitioner de har med sitt idrottande. Det finns en 
risk att ungdomar inte känner att de kan börja idrotta när de är äldre för att nivån i 
föreningarna är alldeles för hög och att de inte kan komma dit om de bara vill träna för nöjets 
skull. Detta var något som en av respondenterna pratade om då hon menade att hon kände sig 
för gammal för att börja, då de andra ungdomarna i föreningen hade börjat mycket tidigare 
och därmed också var duktigare.  Jag tror också att det är viktigt att idrottsföreningarna 
verkligen försöker underlätta det för ungdomar som inte har tidigare erfarenhet att börja i en 
klubb, bland annat att de får stöd och känner sig välkomna av föreningens medlemmar.  
 
Något annat som också visat sig kan ha betydelse för motivationen är om ungdomarna har fått 
möjlighet att prova på olika idrotter och då kunnat hitta en idrott som fångat deras intresse. 
Några av respondenterna berättade att de hade blivit mer intresserade av idrott och hittat något 
som de funderade på att börja med, då de fått prova på olika aktiviteter i samband med 
idrottslektioner och friluftsdagar i skolan. Som ovan beskrivits så menade en respondent att 
det vore bra om idrottsföreningar visade upp sig, så att ungdomar kunde få prova på olika 
idrotter och sen börja om de hittade en idrott det tyckte var rolig. Detta är något som 
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Riksidrottsförbundet arbetar med i projektet idrottslyftet, som syftar till att få fler barn och 
ungdomar att börja idrotta, bland annat genom samverkan med skolan (rf.se6). Då 
ungdomarna tycks motiveras till att börja idrotta genom att de får chansen att prova på olika 
idrotter, är detta projektet något som är mycket värdefullt för att fler ungdomar ska börja 
idrotta. 
 
Något som visat sig både i denna undersökning och i undersökningen av Trondman (2006) är 
att de inaktiva invandrarungdomarna tycks ha en mer positiv inställning till att börja idrotta än 
de svenska ungdomarna. Vad detta beror på är svårt att veta, men kanske är det så att 
ungdomar med invandrarbakgrund uppskattar den organiserade föreningsidrotten mer än de 
svenska ungdomarna. Gemenskapen och att träffa nya kompisar var något särkskilt framhölls 
av invandrarungdomarna, vilket skulle kunna tolkas som att de ser föreningsidrottandet som 
ett sätt att träffa nya vänner i större utsträckning än vad de svenska ungdomarna gör. 
 
I denna undersökning gick det att se hur bland annat kompisarna påverkade respondenternas 
typ och grad av fysiska aktivitet. Många av dem uppgav också att de skulle börja idrotta om 
de hade kompisar som idrottade och inspirerade dem till att börja. Eftersom kompisarna är 
något som är viktigt för ungdomarna och att de ger stöd skulle det kanske vara bra att 
idrottsföreningarna uppmuntrar ungdomarna att ta med en kompis för att på så sätt underlätta 
det för ungdomarna att börja idrotta. Genom att de börjar idrotta tillsammans skulle de då 
kunna ge varandra stöd och träffas på fritiden, samtidigt som de är fysiskt aktiva.  
 
Att hinder också undersökts och inte bara motivationsfaktorer beror på som det nämndes i 
inledningen, att det skulle kunna vara så att ungdomarna var motiverade till att börja idrotta 
men inte gjorde det på grund av att de upplevde hinder. Något som framkom var att flera av 
respondenterna uppgav att de var motiverade till att börja men att de hindrades av tidsbrist. 
Tidsbristen är något som går att diskutera kring, då man kan fråga sig om det handlar om att 
ungdomarna prioriterar andra saker istället för att börja idrotta, eller om de helt enkelt har så 
mycket att göra i skolan så att det inte känner att de inte hinner med att idrotta på fritiden. 
Andra saker som hindrade respondenterna trots att de var motiverade till att börja idrotta var 
att de kände sig för gamla, att de inte hittat någon idrott de gillade och att de behövde hjälpa 
till hemma. Att ta reda på vilka hinder som ungdomar upplever är viktigt för att möjligheten 
till idrottandet ska underlättas för dem. Om inte detta görs blir det svårare att få dem att börja 
idrotta även om de är motiverade. 
 
Låg grad av self-efficacy tycktes vara något som hindrade flera av respondenterna från att 
idrotta. Särskilt talande var detta i fallet där en av respondenterna kände sig för gammal för att 
kunna bli bra och därför var det ingen idé att börja. Det är möjligt att om hon trott mer på sin 
egen förmåga och att hon faktiskt skulle kunna bli duktig så kanske hennes ålder inte varit 
något hinder för henne att börja med idrotten. Även om dessa tankar var något som hon 
uppgav kom från henne själv så är det ändå rimligt att hon ändå fått denna uppfattning utifrån 
på något sätt, även om det inte är någon som sagt det till henne.  
 
Det är med andra ord viktigt att det inte sänds ut signaler till ungdomar om att de är för gamla 
för att börja idrotta och att de ändå kan bli duktiga även om de börjar senare. Det är också 
som tidigare sagts viktigt att ungdomarna kan känna att de platsar i en förening oavsett om de 
idrottat tidigare eller ej. Detta var också något som en av respondenterna tog upp under 
intervjun, att det viktigaste inte var att vara bäst utan man gjorde sitt bästa. 

                                                 
6 Idrottslyftet 
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Något som framkommit både i denna undersökning och tidigare forskning är att tidsbrist är ett 
mycket stort hinder för att börja idrotta. I denna undersökning var just tidsbrist det absolut 
vanligaste hindret för ungdomarna att börja idrotta. Vad det är som gör att vissa ungdomar 
känner att de hinner idrotta och att andra inte gör det är något som kan diskuteras och skulle 
kanske också kunna vara aktuellt för en undersökning. Många ungdomar hinner ändå träna 
trots att de har skola, och vissa lägger dessutom ner mycket mer tid på idrotten i samband med 
elitsatsningar. Kanske kan det vara så att intresset för idrotten styr hur mycket ungdomarna 
känner att det hinner med. Något annat som också skulle kunna vara en avgörande faktor är 
upplevelsen av att få ut något av idrottandet, vilket också kan sammankopplas med intresset. 
Att orka med både skolan och idrott kan kanske vara en annan del av förklaringen, eller så 
handlar det kanske helt enkelt bara om vad ungdomarna väljer att prioritera.  
 
Yttre hinder i form av brist på tillgängliga lokaler var något som framkom i tidigare 
undersökningar (Dwyer et al., 2006). Detta framkom dock inte i denna undersökning då 
respondenterna uppgav att de tyckte att det fanns hallar och idrottsföreningar som de kunde 
utnyttja. Detta kan tolkas som att det finns goda resurser i Sverige, då undersökningen av 
Dwyer et al., (2006) genomfördes i USA. Samtidigt kanske man inte heller generalisera att det 
är så här i hela Sverige då Gävle inte behöver vara representativt för hela landet. Ungdomarna 
i den undersökningen (Dwyer et al., 2006) uppgav även att föräldrarnas oro för deras säkerhet 
också utgjorde ett hinder för dem att idrotta. Detta kan också tolkas som att säkerheten i 
Sverige upplevs som stor och att detta därför inte utgör något stort hinder för ungdomarna att 
idrotta. 
 
Något som rapporterats i bland annat en undersökning av Riksidrottsförbundet (2003) var att 
invandrarungdomar upplevde hinder med att idrotta, som bland annat berodde på föräldrarnas 
åsikter kring idrottande. Ingen av respondenterna med invandrarbakgrund i denna 
undersökning uppgav att familjen inte uppmuntrade dem till att idrotta, tvärtom så var många 
föräldrar positiva till detta. Vad detta skulle kunna bero på är svårt att besvara, men kanske är 
det så de kulturella skillnaderna minskat när det gäller acceptansen för invandrarungdomarnas 
föreningsidrottande. 
 
I denna undersökning framkom det inga stora skillnader mellan de svenska ungdomarnas och 
invandra ungdomarnas motivation respektive hinder för att börja idrotta. Det är med andra ord 
viktigt att inte generalisera och göra skillnad mellan ungdomar endast efter vad de har för 
nationalitet. Dock kan det vara bra att ha i åtanke att det kan finnas saker som påverkar 
ungdomar på olika sätt beroende på kulturella skillnader. 
 
Denna studie och dess resultat kan vara till hjälp både vid arbete som handlar om att öka 
idrottandet bland barn och ungdomar, men också ge en bättre förståelse för hur ungdomar 
tänker kring sin fritid, idrottande och vilka skillnader som kan tänkas finnas beroende på 
kulturell bakgrund. Något som jag anser är viktigt och som även resultatet visar, är att de 
flesta ungdomar inte är helt ointresserade av fysisk aktivitet och idrott, samt att det också 
verkar finnas kunskap om den fysiska aktivitetens positiva effekter på hälsan. Det är därmed 
viktigt att alla ungdomar får chansen att testa på olika typer av fysisk aktivitet, då flera 
nämnde att de ville börja idrotta men inte hittat någon idrott som passat dem. Något som 
denna undersökning också visade på, var hur stor betydelse den sociala omgivningen har på 
individens fysiska aktivitet, både på ett positivt och på ett negativt sätt. För att idrottade ska 
vara möjligt för ungdomar kanske det inte alltid räcker med det egna intresset om inte det 
finns stöd i den sociala omgivningen. Ett holistiskt synsätt där man ser till flera faktorer är 
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med andra ord viktigt, både när det gäller förståelsen för ungdomar och hur man kan förbättra 
arbetet inom detta område.  

6.3. Förslag på framtida forskning 
Då denna undersökning inte är särskilt stor är det önskvärt att den görs om igen med fler 
respondenter för att se om det finns ännu fler motivationsfaktorer som skulle få ungdomar att 
börja idrotta. Det finns gott om forskning till vad det är som motiverar människor som redan 
är aktiva, både inom den formella och informella idrotten, men jag menar att detta inte är 
samma sak som motivationsfaktorerna till att börja idrotta. Det finns inte alls lika mycket 
forskning som fokuserar på vad som motiverar ungdomar till att börja idrotta, vilket är viktigt 
att undersöka för att få dem att börja eller i alla fall på något sätt bli mer fysiskt aktiva. 
Det skulle även vara intressant om man ser problemet mer ur idrottsföreningarnas perspektiv, 
till exempel undersöka hur ungdomar tycker att en idrottsförening ska vara och hur 
idrottsföreningarna jobbar för att rekrytera nya medlemmar. 
 
Något annat som borde fokuseras på är inte bara flickors motivation och hinder till att börja 
idrotta utan också pojkars. Mycket av den tidigare forskning som gjorts kring ungdomars 
motivationsfaktorer och hinder till att idrotta är inriktad på flickor, vilket var tydligt i 
bakgrunden. Jag anser att det är lika viktigt att pojkarnas motivationsfaktorer och hinder lyfts 
fram på samma sätt som flickornas och att det faktiskt går att undersöka både pojkar och 
flickorna motivationsfaktorer och hinder i samma studie. 
 
En annan sak som berördes redan i resultatdiskussionen var tidsbrist, som var det stora hindret 
för att börja idrotta. Detta har även framkommit i många andra vetenskapliga undersökningar 
och det hade därför varit intressant att undersöka vad det är som gör att ungdomarna upplever 
om de har tid att idrotta eller inte, kan det vara så att vissa ungdomar behöver mer stöd för att 
hinna med att idrotta, till exempel hjälp med skolan, eller handlar det bara om hur de 
prioriterar, och i så fall, hur tänker de kring detta? 
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BILAGA 1 
 
 
Gävle 14 april 2009 
 
 
Undersökning om vad som skulle få ungdomar att börja idrotta och vad det 
är som gör att de inte idrottar. 
 
 
Jag heter Emelie Jirevall och läser mitt sista år på Högskolan i Gävle till hälsopedagog. Den 
här terminen skriver jag mitt examensarbete, en C-uppsats i pedagogik. Den handlar om vad 
som skulle få ungdomar att börja idrotta och vad det är som gör att de inte idrottar. 
 
Jag vänder mig till dig som går i årskurs 8 eller 9 i Gävle som fyllt 15 år och inte idrottar på 
fritiden. 
 
Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och är helt frivillig att delta i. Du får när som helst 
avbryta den och behöver inte berätta varför. Intervjun är helt konfidentiell, vilket betyder att 
ingen kommer att kunna förstå att det är just du som deltagit i undersökningen. Materialet 
kommer endast att behandlas av mig som skriver uppsatsen.  
Om du inte har något emot det så kommer intervjun att spelas in på band. Detta band kommer 
inte heller någon annan än jag lyssna på eller få tillgång till. 
 
 
 
Har du frågor eller funderar över något är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Emelie Jirevall    
Mobil: 0730-xx xx xx    
Mailadress: xxxxxxxxxxxxxxl@hotmail.com   
 
 
Handledare: 
Gunnar Cardell 
Telefon: 026-xx xx xx 
Mailadress: xxx@hig.se 
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Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor för beskrivning av undersökningsgrupp:  
 

‐ Ålder? 
‐ Årskurs? 
‐ Svensk/invandrarbakgrund? 
‐ Idrottat tidigare, antingen i förening eller på egen hand? 

 
 

 Skulle du vilja berätta lite om din fritid, vad gör du efter skolan? 
 

 Har du någon gång funderat på att börja med en idrott? 
 

 Vad tror du skulle få dig att börja idrotta i en idrottsförening? 
 

 Vad tror du att du skulle se som positivt med att börja idrotta i en förening? 
 

 Vad tror du att det är som gör att du inte idrottar? 
 

 Skulle du vilja idrotta ensam eller med kompisar utanför en förening? 
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Checklista för olika teman: 
 
 
Familj och vänner 
– Är det någon i din omgivning som sysslar med idrott? 
 
Ekonomi 
– Känner du att det saknas pengar för att syssla med en idrott? 
 
Kultur 
 
Självförtroende/självkänsla 
 
Funderingar kring att börja idrotta 
- Är det någon särskild idrott du funderat på? 
- Hur tror du att det kom sig att du började fundera på detta? 
- Vad tror du det var som gjorde att du inte började? 
 
Idrottsföreningar 
- Är det någon idrott/idrottsförening  som du saknar där du bor? 
 
Lokaler 
- Känner du att det saknas lokaler/platser för att utöva idrott? 
 
Bostadsmiljö/tillgänglighet 
- Känner du att avståndet till en idrottsförening är för stort eller att du har svårt att ta dig dit? 
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